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M07/6B  –  Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor 

în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” 

CODUL Măsurii: M07/6B 

 

Versiunea 2 – 2019  

 
 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor  beneficiari  ai  finanţărilor  

din  Fondul  European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 şi se constituie în suport informativ complex 

pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR. 

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 și acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de 

Finanţare, al Studiului de Fezabilitate și/sau Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, al 

Contractului de Finanţare, precum și 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 și comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului 

urmând a fi publicată pe pagina de internet www.codriipascanilor.ro 
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CAPITOLUL 1 – PREVEDERI GENERALE 

 

1.1 Contribuția măsurii MĂSURII  M07/6B – Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a 

minoritatilor în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” 

Măsura M07 Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul GAL 

„Codrii Pașcanilor”corespunde obiectivelor art. 20 din Regulamentul (CE), 1305/  2013,  

contribuie  la  prioritatea  P6:  Promovarea  incluziunii  sociale, a  reducerii  sărăciei  și  a 

dezvoltării economice în zonele rurale și la domeniul de intervenție DI 6B - Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale 

Încadrarea cererii de finanțare se va face pe domeniul de intervenție DI 6B –  „Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale”.  

Sprijinul acordat prin măsura M07  sustine interventia in vederea cresterii gradului de incluziune 

sociala a minoritatilor identificate in teritoriul GAL,   rusi-lipoveni si minoritatea roma, prin 

finantarea investitiilor ce ar putea genera cresterea calitatii vietii, reducerea gradului de saracie, 

incurajarea crearii de locuri de munca, infiintarea sau modernizarea structurilor sociale si 

educationale sau orice alte mijloace ce ar putea facilita atingerea acestui deziderat. 

Important! Spaţiul rural eligibil în accepţiunea acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor,        

ca unităţi administrativ- teritoriale membre ale Asociației GAL „Codrii Pascanilor”  împreună cu 

satele componente. 

 

1.2 Obiectivele  ale  măsurii  M07/6B – Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor 

în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” 

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

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Obiectivele specifice ale măsurii M07/6B: 

✓ reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții;  

✓ conservarea moștenirii culturale; 

✓ imbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale; 

✓ creșterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite. 

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com


 
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” 

CIF 33813204, comuna Moțca, județul Iași, tel: 0786701498 / 0760259220 
E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com     Website: http://galcodriipascanilor.ro 

 

 
5 

 

1.3 Contribuţia publică totală a măsurii  M07/6B – Investitii pentru stimularea incluziunii sociale 

a minoritatilor în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”   

 

Contribuția publică totală, pentru Măsura M07/6B  – Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a 

minoritatilor în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”este de 66.513,04 Euro, din care: 

- 85 % contribuție europeană – FEADR și  

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

Pentru acest apel de selectie Contribuția publică pentru Măsura M07/6B   este de 36.512,06 Euro. 

 

1.4 Tipul  sprijinului,  sumele  aplicabile  şi  rata  sprijinului  

 

Tip de sprijin: 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv în prealabil de beneficiar. 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) 
și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Rata sprijinului: 

✓ Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice 
locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși valoarea 
maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul apelului de selecție. 
✓ Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani 
fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ 
beneficiar. 
✓ Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Sub‐Măsuri va fi de max. 90% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG și nu va depăși 
valoarea maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul apelului de selecție. 

 
✓ Valoarea Valoarea maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul acestui apelul de 

selecție este de 36.512,06 Euro.  
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1.5  Teritoriul eligibil   

Proiectele eligibile se vor desfășura pe Teritoriul Asociației GAL „Codrii Pascanilor”. 

În accepțiunea SDL 2014-2020 și implicit a acestei măsuri, teritoriul GAL „Codrii Pascanilor”  

cuprinde 5 comune din județul Iași, respectiv comunele Tatarusi, Cristesti, Motca, Miroslovesti si 

Stolniceni  Prajescu. 

În acest context, termenii UAT, comună, sat, spațiu rural, folosiți în continuare, se vor referi la 

teritoriul eligibil prezentat anterior. 
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CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA MĂSURII M07/ 6B 

 

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?  

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M07 sunt: 

✓   Comunele  și  asociațiile  acestora,  conform  legislației  naționale  în vigoare; 

✓   ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

ATENŢIE!  

✓ Reprezentantul   legal   al   comunei   poate   fi   Primarul   sau Administratorul  Public  al  

comunei.   

✓ Reprezentantul  legal  al  Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară poate fi unul din Primarii 

comunelor componente sau Administratorul public desemnat în cadrul A.D.I, în conformitate cu 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare).  

✓ Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural din 

teritoriul GAL, activitatea desfășurându-se în teritoriul GAL. 

 

Solicitanţii/beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate 

prin SDL 2014‐2020, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 și art. 6 din HG nr. 226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală 

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

modificările și completările ulterioare. 

Prevederile indicate anterior se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei 

se află în situaţiile prevăzute mai sus. 

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

 

2.2 – Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

ATENȚIE! 

Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să fie 

prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ 

Memoriului justificativ pentru proiectele de dotari, toate informaţiile concludente, informaţii pe care 

documentele justificative anexate le vor demonstra și susţine. 

Solictanţii vor detalia în cadrul Cererii de Finanţare secţiunea A6 „Date despre tipul de proiect şi 

beneficiar”. 
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IMPORTANT!  

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

Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 28/2008, pentru obiectivele/proiectele de investiții 

prevăzute la art. 15 din HG 907/2016. 

 

Pentru verificarea eligibilitatii solicitantului se vor urmari urmatoarele: 

1. Solicitantul sa nu fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, 

cât și pentru FEADR. In situatia existentei de debite in Registrul debitorilor pentru SAPARD si FEADR, 

solicitantul trebuie sa isi asume printr-o declaratie pe proprie raspundere achitarea integrala a 

datoriei catre AFIR, inclusiv majorarile de intarziere (daca e cazul). La data contractarii se va 

prezenta dovada achitarii acestor datorii; 

2. Solicitantul nu trebuie sa se regaseasca in Bazele de date privind dubla finantare. In situatia in 

care solicitantul a mai beneficiat de finantare nerambursabila pentru acelasi tip de investitie se vor 

efectua verificari privind suprapunerile de amplasament si/sau cheltuieli eligibile solicitate la 

rambursare; 

3. Solicitantul trebuie sa-si insuseasca in totalitate angajamentele asumate in cadrul Cererii de 

finantare; Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare trebuie sa fie 

datată, semnată și, după caz, ștampilată.  

5. Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata. Se vor verifica: declarația 

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

Pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul 

nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“): 

5. Solicitantul nu trebuie sa se încadresze în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa 

cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014. 

7. 6. Solicitantul trebuie sa respecte regula  privind cumulul ajutoarelor de minimis; 

 

Conditii de eligibilitate ale solicitantului si/sau proiectului: 

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți (de 

exemplu: certificat de înregistrare fiscală; dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ 

sucursalei; actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți;  
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EG2 Investiția trebuie sa se încadrează în cel puțin una dintre tipurile de sprijin/ acțiunile eligibile 

din fișa măsurii din SDL; 

Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din SF/DALI/MJ dupa caz, întocmite 

conform legislaţiei în vigoare.  

EG3. Solicitantul se angajeaza că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 

ani de la data ultimei plăţi; 

Beneficiarii măsurii de finanțare a infrastructurii realizate prin proiect  trebuie să asigure 

sustenabilitatea proiectelor din surse proprii. Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile 

Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG. 

EG4 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ; 

Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea 

Adunării Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 

Interventie; 

EG5 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul 

domeniului public al statului ervenții inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu sau Memoriul 

Justificativ (dupa caz) . 

EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare; 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism) 

Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în 

temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG. 

În situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune 

Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ. 

EG7. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/ 

județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții; 

Documente verificate: Extras din strategia de dezvoltare națională/ regională/ județeană/locală 

aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții; Cererea finantare; 

EG8. Investiția se realizeaza în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor; 

Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. 

Documente verificate:  
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Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și Inventarul bunurilor 

ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea 

publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial 

al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public 

sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte  

si 

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul 

includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor art. 

115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în 

condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituţia Prefectului, pentru 

controlul de legalitate, în condițiile legii). 

sau 

avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de 

Comună (dacă este cazul) 

sau 

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ 

contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 

10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG. 

EG9. Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare 

Locală GAL „Codrii Pașcanilor” 

Extrasul din Strategia Grupului de Acțiune Locală „Codrii Pascanilor”, care confirma daca investiția 

este în corelare cu strategia aprobată, corespunzătoare domeniului de intervenție. 

 

2.3 Tipuri  de  investiții  și  cheltuieli  eligibile 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale 

și/sau necorporale, conform următoarei liste indicative: 

• Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în comunitățile cu populație 
semnificativa de romi si/sau rusi-lipoveni;; 

• Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc. 
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• Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitățile 
izolate de romi si/sau rusi-lipoveni în scopul accesului către școli, centrele comunale sau 
deplasare către locuri de muncă, eventual amenajarea unei stații de autobuz locale; 

• Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 
comunităților de romi si rusi-lipoveni; 

• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 
incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o 
recomandă în comunitățile de romi si rusi-lipoveni;  

• Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 
after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, în comunitățile de 
romi si rusi-lipoveni; 

• Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu populatie 
semnificativa de romi si rusi-lipoveni; 

• Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și sau modernizarea rețelelor de 
iluminat public și prin sisteme de supraveghere. 

 

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

rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fișa măsurii, în 

limita valorii maxime a sprijinului. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu 

îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

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

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 

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

sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie 

să fie efectuate pe teritoriul GAL. 

 

Dispoziţii privind eligibilitatea cheltuielilor  

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:  
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✓ Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor  
✓ H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 - Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";  
✓ Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei 
de dezvoltare locală”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;  
✓ R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind 
investițiile;  
✓ R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia naţională, 
Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele financiare, art. 42 
privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al R. 1303/2013 (art. 65 privind 
eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67 privind tipuri de granturi și de asistență 
rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu 

privire la granturile și asistența rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru 

granturi și asistență rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, 

art. 71 privind caracterul durabil al operațiunilor).  

 

Cheltuielile eligibile specifice fiecărei masuri vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL aprobată 

de către AM PNDR. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile 

aferente măsurii.  

Atenție! Vor fi considerate cheltuieli eligible doar mijloacele de transport specializate pentru 

activitatea proiectului. În cazul proiectelor sociale este eligibilă achiziționarea microbuzelor, corelat 

cu activitățile propuse. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:  

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

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

potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor, 

acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională;  

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

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

îndeplinesc următoarele condiții:  

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

autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele 

minime impuse de PNDR 2014 - 2020;  

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

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

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com


 
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” 

CIF 33813204, comuna Moțca, județul Iași, tel: 0786701498 / 0760259220 
E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com     Website: http://galcodriipascanilor.ro 

 

 
13 

 

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

construcții - montaj.  

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 

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

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

Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.  

Atenţie !  

Costurile generale cu onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studiile de fezabilitatea / 

documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, se vor încadra în limita a 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj si în limita a 5% pentru 

proiectele care prevăd simpla achiziție.  

Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente 

cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri/sub‐măsuri din PNDR 2014‐ 2020, 

trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.  

Conţinutul‐cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului‐

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

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

 

2.4 Tipuri de investiții  și  cheltuieli  neeligibile   

✓ În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea 
prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020. 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR sunt: 

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

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

- costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care 
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

- cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/ 
reconversie plantații pomicole; 

- cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 
art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, 
conform art. 60 (2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
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• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

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

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

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

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

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 

19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri 

construite cu o sumă mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în 

cauză); 

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

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

financiare;  

d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

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

cheltuielile de asigurare.  

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

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

asigurare. 

 

✓ Nu sunt eligible: 

- contribuția în natură; 

- costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

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

- Investiţii în infrastructură de tip rezidenţial; 

 

Lista investiţiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 

226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului 

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

şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare. 
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2.5 Criterii  de  selecție  

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate, iar 

sistemul de punctare este următorul: 

Nr. 

crt. 
Principiul de Selecție 

Criteriul de Selecție / 

Documente verificate 

Punctaj 

Cf. GS 
Punctaj 

GAL 

CS1. 
Proiectul creează locuri de 

muncă 

Proiectul creează 2 locuri de muncă si peste 25p  

Proiectul creează 1 loc de muncă 15p  

Se verifică documentele: 

✓  SF/DALI/ Memoriu justificativ 

✓ Cererea de finantare 

✓ Declaratia pe propria raspundere privind infiintarea 

de locuri de munca 

 

CS2. 

Proiecte care deservesc 

cât mai mulţi locuitori/ 

beneficiari directi; 

 Peste 300 beneficiari  25p  

 

 

 

200 - 299 beneficiari 20p 

100 – 199 beneficiari 10p 

Mai putin de 100 beneficiari  5p 

Se verifică documentul: 

✓ SF/DALI/Memoriu justificativ;  

✓ Hotărârea Consiliului Local/  Hotararea Adunarii 

Generale în cazul ONG 

Numarul de beneficiari directi va fi bine si corect 

argumentat in SF/DALI/Memoriu justificativ 

 

CS3 

Gradul de sărăcie a zonei 

în care va fi implementat 

proiectul; 

Pn se va calcula dupa urmatorul algoritm: 

Pentru cel mai mic IDUL se acorda Pmax = 20 

puncte 

Pn = IDULmin/IDULn * 20 

20p 

 

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com


 
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” 

CIF 33813204, comuna Moțca, județul Iași, tel: 0786701498 / 0760259220 
E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com     Website: http://galcodriipascanilor.ro 

 

 
16 

 

Punctajul se acorda in raport cu gradul de saracie al 

comunei, respectiv indicele IDUL (indice de dezvoltare 

umana locala) 

Documente verificate: 

Se va verifica Strategia de Dezvoltare Locală - Anexa 2 

Fișa de prezentare a teritoriului si Anexa 9 la Ghid – Lista 

UAT cu gradele de saracie. 

 

CS4. 

 

Proiectul conține 

componente inovative 

sau de protecția mediului  

Proiectul conține componente inovative sau 

de protecția mediului 
15p 

 

Proiectul nu conține componente inovative 

sau de protecția mediului 
0p 

 

Se verifică documentele: 

✓ SF/DALI/Memoriu justificativ 

✓ Declaratia pe propria raspundere a solicitantului 

 

CS5. 

Proiectul este dedicat 

acțiunilor pentru 

integrarea minorităților 

locale 

Proiectul este dedicat acțiunilor pentru 

integrarea minorităților locale 

15p  

Proiectul nu este dedicat acțiunilor pentru 

integrarea minorităților locale 

0p  

Proiectul este dedicat acțiunilor pentru integrarea 

minorităților locale Documente verificate: 

✓ SF/DALI/Memoriu justificativ 

 

 TOTAL  100 

puncte 

 

 

Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte. 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul   alocării 

disponibile pentru selecţie, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face in 

ordinea urmatoarele criterii de departajare: 

• Proiecte care conțin componente inovative sau de protecția mediului 

• Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori 
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Evaluarea criteriilor de selectie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului cererii de 

finantare 

ATENTIE!  

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea 
de finanțare. 

IMPORTANT!  

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară potrivit „Procedurii 
de evaluare si selectie a proiectelor”, publicat pe site-ul   gal_codriipascanilor@yahoo.com.  

Va rugam sa consultati totodata si Fisa de selectie/Fisa de selectie - Metodologie, pe care le gasiti 
in sectiunea Fise de evaluare, in documentele Apelului de selectie aferent M07. 

 

Capitolul 3. Accesarea fondurilor nerambursabile 

Un solicitant/beneficiar după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat 

pentru mai multe proiecte de investiții depuse măsuri/sub-măsuri din cadrul SDL GAL „Codrii Pascanilor” 

2014-2020 și/sau  PNDR 2014 - 2020, cu respectarea prevederilor  art.  3  din H.G.  226/2015,  cu  

modificările  și completările ulterioare. 

3.1 Lansarea apelurilor de selecție  

GAL Codrii Pascanilor lansează pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise in 

SDL. Anunturile privind lansarea apelurilor de selectie vor fi publicate/afișate:  

- pe site-ul propriu GAL www.galcodriipascanilor.ro, in varianta detaliată;  

- la sediul GAL, in varianta detaliată, pe suport tipărit;  

- la sediile primăriilor partenere in varianta simplificată;  

- prin mijloacele de informare mass-media locale, in varianta simplificată  

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

proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea 

acestora.  

Înainte de lansarea apelului de selecție, acesta va fi avizat de reprezentantul CDRJ, care se va asigura de 

corectitudinea informațiilor conținute în apel, informații care trebuie să fie în concordanță cu Strategia de 

Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului 

elaborat de către GAL pentru măsura respectivă.  

Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a 

proiectelor la GAL, numai în situația în care acest apel de selecție va conține toate prevederile și informațiile 
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care au facut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de 

selecție, cu excepția alocării financiare, fiind astfel respectat principiul transparenței.  

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL Codrii 

Pascanilor.  

Apelurile de selecție vor putea fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL. Anunțul privind 

prelungirea se va face numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a sesiunii.  

 

3.2 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de finanțare 

Dosarul Cererii de  Finanţare conţine  Cererea de  Finanţare însoţită de anexele tehnice și 

administrative, conform listei documentelor prezentată in Anexa E din CF, legate într-un singur dosar, 

astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora. 

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este 

disponibil în format electronic, la adresa www.codriipascanilor.ro. 

Atenție! Cererea de Finanțare trebuie însoțita de anexele prevăzute în modelul standard. 

Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. 

Atenție! Este    necesar    să    se    respecte formatele   standard   ale   anexelor „Indicatori de 

monitorizare” şi „Factori de risc”  care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și 

conținutul acestora. Se vor completa numai informațiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de 

indicatori în afara celor incluși în anexele menționate mai sus ). Completarea anexelor la cererea 

de finanțare este obligatorie 

 

Indicatori de monitorizare 

❖ Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite. 

 

3.2.1 Completarea cererii de finanțare 

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

standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

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

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

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

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

acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.  

BUGETUL INDICATIV, Anexa A1 Deviz financiar‐ Capitolul 3, Anexa A2 DEVIZ PE OBIECT, Anexa A3 

Deviz capitolul 2 și Deviz capitolul 5, vor fi completate în funcție de actul normativ care a stat la baza 

întocmirii SF/DALI. 

Beneficiarul poate  opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în 

Cererea de finanţare.  

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are posibilitatea de a 

solicita  obţinerea  avansului  ulterior  semnării Contractului de Finanţare FEADR cu condiţia să nu 

depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci 

când are avizul favorabil a unei achizitii publice din partea AFIR. Avansul se recuperează la ultima 

tranşă de plată. 

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 H.G. nr. 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un OPIS, asumat de solicitant prin 

semnatura si stampila. Pagina OPIS este pagina cu numarul 0 a Cererii de finanțare, restul 

documentelor vor fi asezate in ordinea de la Capitolul 4, si vor fi numerotate.   

Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finantare va fi legat, paginat si opisat, cu toate paginile 

numerotate manual, in ordine de la 1 la n in partea dreapta sus a fiecarui document, unde n este 

numarul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel incat sa nu 

permita detasarea si/sau inlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare 

pagina va purta stampila si semnatura solicitantului. 

 

 3.2.2 Depunerea  Dosarului  Cererii  de  Finanțare  

Depunerea  se  va realiza  la secretariatul  GAL  „Codrii Pascanilor”, sub forma  cererii de finanțare  

și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. 
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Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum este 

precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit prin procură legalizată (în 

original) al reprezentantului legal, la sediul GAL „Codrii Pascanilor”, înaintea datei limită care 

figurează în licitația de proiecte. 

Cererea de finanțare se depune în format letric în două exemplare (un original și o copie) și în 

format electronic (CD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare și cererea de 

finanțare în format editabil). 

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

respectiv „COPIE”. 

Atenție! Va fi atașată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor atașate dosarului 

Cererii de Finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor 

(secțiunea specifică E din Cererea de Finanțare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului 

înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere 

format PDF. Pe CD se va pune și Cererea de finanțare în format electronic! 

Denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu trebuie 

să conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu 

trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD 

nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot 

atașa salvate direct în format .pdf, la care se va adăuga declarația proiectantului privind 

conformitatea cu planșele originale din Cererea de Finanțare. 

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanț 

contabil vizat de administrația financiară), expertul verificator va confrunta copiile cu originalul si, 

in caz de conformitate, va consemna în Fișa de verificare a conformității. 

Proiectul se va înregistra în Registrul de Intrări/Ieșiri și aplică un număr de înregistrare, iar solicitantul 

primește un bon cu acest număr de înregistrare. Numarul de inregistrare se aplica pe adresa de inaintare a 

proiectului,  daca solicitantul a inaintat proiectul insotit de o adresa de inaintare.  

 Dupa înregistrare documentaţia primită de la solicitant este transmisă managerului GAL, care o repartizează 

pentru evaluarea experților verificatori. 

IMPORTANT! 

Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii 
de Finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune. 
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 3.2.3 Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare  

Verificarea cererilor de finanţare se face de către: 

➢ GAL Codrii Pascanilor 
➢ AFIR 

 

A. Verificarea conformităţii, eligibilităţii si a criteriilor de selecţie -  de către GAL 

La nivelul Asociației Grupului de Acțiune Locală „Codrii Pascanilor”, primirea proiectelor va fi 

efectuată de angajații GAL pe toată perioada APELULUI DE SELECȚIE, în programul orar stabilit și 

făcut public de către asociație. GAL „Codrii Pascanilor” va verifica conformitatea proiectului, 

respectarea criteriilor de eligibilitate, va solicita informații suplimentare și va acorda punctajele 

aferente fiecărei cereri de finanțare, în conformitate cu cerințele impuse prin fișa tehnică a măsurii. 

Verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare și a unor 

metodologii disponibile pe site-ul www.codriipascanilor.ro. 

Evaluarea proiectelor depuse de către beneficiari va fi realizată de angajații GAL, astfel: 

-   Conformitatea va fi efectuată în maxim 48 de ore (2 zile lucratoare) de la primirea proiectului; 

-   Eligibilitatea se va realiza în maxim 90 de zile de la inchiderea apelului de selectie. 

Se vor folosi formularele de evaluare aferente măsurii pe care va rugam sa le consultati pe 

parcursul intocmirii documentatiei cererii de finantare!. 

1.   Verificarea Conformității Cererii de Finanțare 

Verificarea conformității Cererii de finanțare  și a anexelor acesteia se realizează pe baza 

„Fișei de verificare a conformității”. 

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare: 

- dacă este corect completată; 

- daca este prezentata atât în format tipărit cât și în format electronic; 

- dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original și o 

copie, precum și valabilitatea acestora (daca este cazul). 

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

neconform. 

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

descoperite de experții verificatori ai GAL dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi corectate 

de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/ informații prezentate explicit în documentele anexate 
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Cererii de Finanțare. Erorile de formă se corectează în procesul de evaluare prin solicitare de 

informații suplimentare. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformității , pentru a fi înștiințat 

dacă cererea de finanțare este conformă sau să i se explice cauzele neconformității. Solicitantul are 

obligația de a lua la cunoștință prin semnătură fișa de verificare a conformității. 

Atenție! Aceeași cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru 

aceeași licitație de proiecte. Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere 

de finanțare conformă, nu o mai poate redepune în aceeași sesiune. 

După verificare pot exista două variante: 

➢  Cererea de finanțare este declarată neconformă; 

➢  Cererea de finanțare este declarată conformă; 

Dacă Cererea de finanțare este declarata conformă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

 

2. Verificarea eligibilității cererii de finanţare 

Verificarea conditiilor minime de acordare a sprijinului, se efectueaza de catre GAL Codrii Pascanilor 
pentru toate Cererile de Finantare, in baza formularului “Fisa de evaluare a eligibilitatii”, disponibil pe 
site-ul www.galcodriipascanilor.ro.  

Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant. 

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

✓   verificarea eligibilităţii solicitantului; 

✓   verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției; 

✓   verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

 

Atenţie ! 

Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, atât a unor cheltuieli eligibile cât 
şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a fi detaliate în devizele pe obiect, distinct, lucrările/ spaţiile/ 
instalaţiile corespunzătoare categoriilor de cheltuieli. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor 

preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care fac parte din categoria cheltuielilor 
eligibile/ neeligibil. 

 

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com
http://www.galcodriipascanilor.ro/
http://www.galcodriipascanilor.ro/


 
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” 

CIF 33813204, comuna Moțca, județul Iași, tel: 0786701498 / 0760259220 
E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com     Website: http://galcodriipascanilor.ro 

 

 
23 

 

Atenţie! 

GAL “Codrii Pascanilor”  îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informații suplimentare ori de 
cate ori, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar.Informaţiile 
suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori, iar raspunsul va fi transmis pe suport hartie, 
de catre solicitant în maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.  

In etapa de selectie a proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare.  

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

 (1) în cazul în care documentatia tehnica (Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Interventii/Memoriu justificativ) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea 

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

ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanțare; 

(2) in caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investitiei, se poate solicita extras de Carte 

funciara si in situatiile in care nu este obligatoriu depunerea acestui document; 

(3) pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără 

înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Informațiile nesolicitate 

transmise de solicitanți nu vor fi luate în considerare; 

(4) în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente 

într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective; 

(5) in cazul in care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare si devizele pe obiect) exista 

diferente de calcul sau incadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facuta 

corect; 

(6) în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, se 

constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare sau Declaratiile 

pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul 

legal, iar din  analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori 

de formă sau erori materiale. 

Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. In situatii exceptionale, se pot 

solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informatiile 

suplimentare solicitate initial. 

Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără 

înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanțare. Se acceptă orice informații si 

alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii Cererii de finanțare, 
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care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la 

dosarul Cererii de finantare. 
  

Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, operațiunile implementate prin LEADER trebuie să 

îndeplinească cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR și să 

contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în SDL. 

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

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

măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a 

proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă 

s-au efectuat plăți. 

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

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

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

unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al 

rentabilităţii. 

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în fișa 

măsurii din SDL. 

Localizarea proiectului/investiția, respectiv toate cheltuielile aferente implementării 

proiectelor trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. 

              În vederea evitării dublei finanțări, se verifică secțiunea C din Cererea de Finanțare, 

referitoare la finanțări nerambursabile. 

             In cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună „Raport asupra 

utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă”. 

            Verificarea bugetului indicativ al proiectului trebuie să aibă în vedere și verificarea 

caracterului rezonabil al prețurilor utilizate (devize pe obiect). Această verificare trebuie să cuprindă 

următoarele aspecte: 

• pentru bunurile identice în baza de date AFIR se verifică dacă prețurile se încadrează în 
maximul prevăut în aceasta; 

• pentru bunurile care nu sunt în baza de date se verifică rezonabilitatea prețurilor bunurilor 
din buget (devizele pe obiect) cu prețuri din alte surse disponibile pe Internet pentru bunuri 
de același tip, solicitare de informații de echipamente similare, proiectele cu același tip de 
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investiții (dacă se folosește această sursă expertul asigură că prețurile folosite ca referință 
sunt reale, la nivelul pieței); 

        Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare în urma verificărilor privind eligibilitatea 

solicitantului, a proiectului si a criteriilor de selectie, pot exista doua situaţii: 

➢ 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. 

                    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. 

 

3. Verificare pe teren a cererilor de finantare  

Verificarea pe teren se realizează numai în prezența reprezentantului legal al solicitatului și se 

efectuează de către entitatea care instrumentează Cererea de finanțare. 

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

necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare, 

pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după verificarea pe teren. 

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și 

administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea 

anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu 

realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. 

Foarte important! În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren 

efectuată de către GAL  / AFIR (dupa caz), acesta poate contesta rezultatele verificării la publicarea 

raportului de selectie, numai în cazul în care, la momentul efectuării vizitei pe teren, reprezentantul 

legal (imputernicitul reprezentantului legal, daca e cazul) a înscris OBSERVAŢII în Fişa de verificare 

pe teren 

 

4. Verificarea criteriilor de selecţie  

Verificarea îndeplinirii criterilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza 

formularului „Fişă de verifiacre a criterilor de selecţie”, disponibil pe site-ul 

www.galcodriipascanilor.ro.  

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com
http://www.galcodriipascanilor.ro/
http://www.galcodriipascanilor.ro/


 
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” 

CIF 33813204, comuna Moțca, județul Iași, tel: 0786701498 / 0760259220 
E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com     Website: http://galcodriipascanilor.ro 

 

 
26 

 

Verificarea criteriilor de selecție se realizează pentru toate Cererile de Finanțare declarate eligibile și 

se va realiza fi în conformitate cu criteriile de selecție și punctajele aferente stabilite în prezentul 

ghid. 

GAL-urile vor evalua documentele și vor selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în 

SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent. Experții GAL vor completa „Fișa de verificare a 

criteriilor de selecție” și vor întocmi Raportul de Selecție ce va fi aprobat de către Comitetul de 

Selecție. 

În urma verificării Criteriilor de Eligibilitate și a Criteriilor de Selecție pot exista trei situaţii:  

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

- proiectul este eligibil şi va avea un punctaj estimat ≥ punctajul minim;  

- proiectul este eligibil dar cu un punctaj mai mic decat punctajul minim, DECI NU VA 

INTRA LA FINANTARE, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;  

5. SELECŢIA PROIECTELOR  

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie rezultat in 

urma rapoartelor de selecţie/ contestaţii.  

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor 

criterii de departajare:  

Criteriul de Departajare 1: Proiecte care conțin componente inovative sau de protecția mediului-
vor fi selectate proiectele care contin componente inovative sau de protecția mediului; 

Criteriul de Departajare 2: Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori – vor avea prioritate 
proiectele care demonstreaza deservirea unui numar mai mare de beneficiari directi; 

 

Experții GAL vor completa „Fișa de evaluare a criteriilor de selecție” și vor întocmi Raportul de 

Selecție ce va fi aprobat de către Comitetul de Selecție. 

Comitetul de selecție este format din minimum 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru 

al comitetului de selecție există un membru supleant. La selecția proiectelor, se va aplica regula 

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie 

prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul 

privat și societate civilă. 

Dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de conflict de 

interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu are drept 

de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 
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Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 

răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu 

corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi 

selectate în vederea depunerii la AFIR. 

După finalizarea Raportului de Selecție și aprobarea acestuia GAL va publica Raportul de Selecție pe 

site‐ ul proprwww.codriipascanilor.ro și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de 

evaluare și selecție prin notificări scrise transmise cu confirmare de primire sau predate personal. 

Solicitanții care au depus proiecte în cadrul apelului de selecție pentru care a fost întocmit 

Raportul de Selecție au la dispoziție 5 zile de la postarea pe pagina de internet a GAL a Raportului 

de Selecție pentru a depune contestații cu privire la rezultatul evaluării. Beneficiarii pot depune 

contestații cu privire la rezultatul procesului de selecție la sediul GAL, în conformitate cu prevederile 

anunțului de lansare a apelului. 

Atenție! Contestațiile se semnează de către beneficiar și se depun în format letric la sediul GAL 

“Codrii Pascanilor” 

CONTESTATIILE pot fi depuse începând cu momentul publicării Raportului de Selecție pe pagina de 

internet GAL.  

Contestațiile se soluționează de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor constituita la nivelul 

GAL, prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor Asociației GAL „Codrii Pascanilor”, în termen de 

maxim 30 de zile calendaristice. 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea raportului de 

contestații pe pagina de internet a GAL „Codrii Pascanilor”, solicitanții sunt notificați în 3 zile 

lucrătoare de la publicare cu privire la rezultatul contestațiilor. 

IMPORTANT! 

Procesul de SELECȚIE și procesul de VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR se desfășoară potrivit 

Procedurii de selecție a proiectelor la nivelul Asociația Grupului de Acțiune Locală „Codrii 

Pascanilor” cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării sesiunii, 

publicat pe site‐ul www.codriipascanilor.ro 

IMPORTANT! 

REEVALUAREA CERERILOR DE FINANTARE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR se realizează în baza 

documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare. Documentele suplimentare depuse la 

contestație pot fi luate în considerare numai în situația în care acestea nu fac parte din categoria 

documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de Finanțare, existau la momentul 

depunerii Cererii de Finanțare și nu au ca obiect mărirea punctajului. 
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B. Depunerea si verificarea la nivelul OJFIR/CRFIR a proiectelor selectate de GAL 

Dacă cererea de finanțare depusă și evaluată la GAL a fost selectată prin Raportul de Selecție final, 

aceasta va fi depusă la structurile teritoriale ale AFIR aferente. 

 Structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect) pot primi cereri de 

finanțare selectate de GAL “Codrii Pascanilor”, 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. Cererile de 

finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN‐OJFIR. Experții SLIN‐OJFIR verifică dacă 

solicitantul a folosit modelul‐cadru de formular corespunzător cererii de finanțare specifică măsurii 

din PNDR ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul 

de beneficiar, conform Anexei Ia Ghidului de implementare sM 19.2 și transmit cererile de finanțare 

către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv: 

•  la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de 
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici; 

•   la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) 

Proiectele de servicii, pentru care se folosește formularul ‐ cadru de cerere de finanțare prezentat 
în capitolul Formulare din Manualul de procedură pentru Sub‐măsura 19.2 vor fi verificate de către 
experții SLIN‐OJFIR. 

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai 
târziu de 15 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. 

După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității, solicitanţii ale căror 

cereri de finanțare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL‐urile care au realizat selecția 

proiectelor vor fi notificați de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. 

GAL va primi o copie a formularului E6.8.1L comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e‐mail cu 

confirmare de primire. 

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

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

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

va fi 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 
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eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

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

data înregistrării la structura care o soluționează. 

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite (pe fax/poștă/e‐mail, 

cu confirmare de primire) solicitantului și GAL‐ului 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 înștiințați 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. 

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta 

legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură 

pentru Sub‐măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL.  

 

3.3 Contractarea sprijinului nerambursabil  

Pentru proiectele selectate, GAL/ AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de finanțare 

în vederea prezentării documentelor necesare contractării precum și a documentelor originale 

depuse în copie la Dosarul Cererii de finanțare, pentru ca expertul GAL/ AFIR să verifice 

conformitatea cu originalul acestora.  

În urma depunerii la GAL/ AFIR a documentelor în original solicitate la contractare, pe suport de 

hartie, un proiect selectat poate fi declarat:  

- selectat pentru finanțare, dacă în urma verificării documentelor sunt îndeplinite condițiile de 

eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se va notifica solicitantul în vederea prezentării la 

CRFIR pentru luare la cunoştinţă, în vederea semnării Contractului de finanțare (Anexa nr. 3 la 

Ghidul solicitantului).  

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a lua la 

cunoştinţă Contractul de finanțare şi nici nu anunţă AFIR că nu se poate prezenta în termen, atunci 

se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil;  

- neselectat pentru finanțare, dacă în urma verificării documentelor nu sunt îndeplinite condițiile 

de eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se va notifica solicitantul.  
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Verificarea conformității la încheierea Contractului de finanțare:  

Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea Contractului de finanțare şi constă în 

verificarea Cererii de finanțare, respectiv dacă documentele originale aflate în posesia solicitantului 

corespund cu Cererea de finanțare depusă la GAL pe format de hârtie.  

Obiectul Contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AFIR, 

pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare asumată de către solicitant.  

Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în 

Contractul de finanțare şi anexele acestuia, inclusiv în Cererea de finanțare aprobată, pe care acesta 

are obligaţia de a le respecta.  

IMPORTANT !  

Se recomandă ca solicitantul, respectiv beneficiarul sprijinului financiar, să consulte integral textul 

contractului de finanțare şi al anexelor acestuia, să-și asume cele prevăzute în acestea iar după 

semnarea contractului, trebuie să se asigure că a intrat în posesia acestora.  

În cazul în care expertul verificator descoperă modificări ulterioare aduse documentelor atasate 

Dosarului Cererii de Finantare depuse la GAL, cu excepţia situaţiilor în care acestea au survenit ca 

urmare a solicitării de informaţii suplimentare, proiectul este considerat neeligibil şi nu se va mai 

încheia Contractul de finanțare.  

 

Durata de execuţie a Contractului de finanțare  

Este de maximum 36 de luni pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj.  

Durata de executie prevazuta mai sus poate fi prelungita cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil 

al AFIR si cu aplicarea penalitatilor specifice beneficiarilor publici sau privati, prevazute in 

contractul de finantare, la valoarea ramasa de rambursat.  

Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul implementării 

proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de 

avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.  

Contribuţia publică se recuperează dacă in termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către 

beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate 

din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:  

 a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate, respectiv de criteriile 

în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat;  
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 b) modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat 

unei întreprinderi sau unui organism public;  

 c) modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar 

determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;  

 d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri nerambursabile.  

 

Durata de valabilitate a Contractului de finanțare  

Cuprinde durata de execuţie a Contractului de finanțare, la care se adaugă 5 ani de monitorizare 

de la data ultimei plăţi efectuate de către Autoritatea Contractantă.  

Modificarea Contractului de finanțare se realizează în următoarele condiții :  

➢ numai în scris,  

➢ numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract  

➢ nu are efect retroactive  

➢ cu acordul ambelor părţi prin :  

- act aditional,  

- notificare de acceptare  

- notă de aprobare  

 

Atenție! Excepție fac situațiile în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării 
nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste 
modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

 

3.4 Plata  

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

Beneficiarii au obligatia de a depune Declarațiile de eșalonare ‐ formular AP 0.1L conform 
prevederilor Contractului/ Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele 
la acesta.  
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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 în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe 
suport magnetic documentele întocmite de beneficiar, la GAL Codrii Pascanilor. 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.madr.ro.  

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. 

 

3.5 Avansul 

Pentru beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii 
de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.  

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

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții de către AFIR.  

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 
eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 
Naţionale a României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 
societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma 
avansului.  

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plata a avansului.  

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.  

Garanţia Financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, 
care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene si contribuţiei publice naţionale pentru 
investiţii, depăşeşte suma avansului.  

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 
societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.  

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp egală 
cu durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma 
cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene si 
contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.  

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com


 
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” 

CIF 33813204, comuna Moțca, județul Iași, tel: 0786701498 / 0760259220 
E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com     Website: http://galcodriipascanilor.ro 

 

 
33 

 

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la 
expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima 
tranșă de plată.  

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 
perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării 
prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă 
documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, 
poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.  

 

3.6 Achizitiile  

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. 

 

3.7 Monitorizarea proiectului  

ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la 
faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea 
de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. În situaţia în 
care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, 
se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi 
sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul 
constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziția AFIR.  

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care 
se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă.  

Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce privește 
publicarea pe site-ul GAL și A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă, titlu și valoare proiect).
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Capitolul 4 – INFORMATII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 

NERAMBURSABILE 

 

4.1 Documentele necesare la depunerea Cererii de finantare  

1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, 

avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile 

specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare - doar in cazul 

proiectelor care prevad constructii sau Memoriu justificativ (in cazul dotarilor, pentru investitii fara 

lucrari de constructii montaj).  

2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate 

în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare (in cazul proiectelor care prevad 

constructii).  

3.1 Pentru comune și ADI  

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform 

legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre 

a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.  

si  

3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar 

în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor 

drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost 

supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii  

și/sau  

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat 

de primarie (dacă este cazul)  

3.4 Pentru ONG-uri  

Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o 

perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de 

finanţare;  
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5. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ Hotararea Adunarii 

Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte 

(obligatorii):  

o necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  

o lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizarea 

investiţiei; 

o angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  

o numărul de beneficiari directi deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, 

licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe, etc...); 

o caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  

o agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 

o nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu GAL si 

AFIR în derularea proiectului;  

o angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.  

o angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit, in cazul proiectelor care vizează 

infrastructura socială;  

o angajamentul solicitantului ca va asigura sustenabilitatea proiectelor din surse 

propria; 

o …………………………. 

Modelul de hotărâre a consiliului local  este orientativ! 

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală  

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

de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG  

9. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de iden tificare ale băncii/trezoreriei 

și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa 

băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). 

10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică  

sau  

10.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă 

este cazul.  

11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 

cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, 

perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare 

nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.  
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12. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 

județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 

și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.  

13. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții.  

14. Extrasul din strategia Grupul de Acțiune Locală „Codrii Pascanilor”, care confirma daca 

investiția este în corelare cu strategia aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum 

și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

16. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.  

18. Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Codrii Pascanilor toate 

plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar;  

19. Declarație prin care beneficiarul își dă acordul ca experții din cadrul GAL să realizeze activitatea 

de verificare și monitorizare, pe toată perioada de realizare și implementare a proiectului;  

20.  Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind  contribuția proiectului la obiectivele 

transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 mediu, climă și inovare (model GAL) (daca este cazul) 

21.  Declarația solicitantului privind CREAREA DE LOCURI DE MUNCA (daca este cazul) 

23. Alte documente (după caz)  

 

4.2 Documentele necesare la Contractare  

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE  

4. Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM:  

4.1 Clasarea notificării  

sau  

4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)  

sau  

4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului  

sau  

4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este 

cazul).  
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4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.  

7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor 

către bugetul consolidat (daca este cazul).  

8. Certificatul de cazier judiciar al solicitantului 

15. Proiectul tehnic - care va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al 

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

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

17. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, 

dacă este cazul 

22. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul 

 

4.3 Lista Formularelor disponibile pe site-ul GAL   

- Cererea de finanțare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic 
pe care solicitantul o înaintează GAL în vederea obţinerii finanţării);  

- Continut cadru SF/ DALI – Anexa 2;  
- Contractul de finanțare – Anexa 3;  
- Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu – Anexa 4;  
- Memoriu justificativ – Anexa 5;  
- Fisa masurii M07 – Anexa 6;  
- Model Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului – Anexa 7;  
- Potentialul socio-economic de dezvoltare – Anexa 8;  
- Anexa 9 - Lista UAT grad de saracie 
- Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind contribuția proiectului la obiectivele 

transversale-  Anexa 10 
- Formular  ACORD DE MONITORIZARE – Anexa 11  
- Formular DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI DE RAPORTARE CĂTRE 

GAL – Anexa 12 
- Anexa 13 - Declarația solicitantului privind CREAREA DE LOCURI DE MUNCA 
- Anexa 14 - Raport asupra utilizarii programelor de finantare 
- FIȘE DE EVALUARE A PROIECTULUI (conformitate, eligibilitate, selectie) si Metodologie fise 

evaluare, MĂSURA M07  
- Model FISA DE  Verificare  pe  teren 

Totodata pe pagina de internet a GAL  puteţi consulta şi descărca:  

- Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2020 - GAL Codrii Pascanilor;  

- PROCEDURA pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare depuse în cadrul sesiunilor 

lansate de ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ ”CODRII PASCANILOR” 
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4.4 Dicţionar  

Aglomerare umană - zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de 

concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate şi dirijarea lor spre o staţie de epurare 

sau spre un punct final de evacuare, calculată în locuitori echivalenţi, care poate cuprinde mai multe 

unităţi administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, în corelare cu prevederile din master 

planul judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;  

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și 

pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de 

finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

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

nerambursabil;  

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta 

este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;  

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

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile 

şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi 

condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul 

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

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

finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din 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;  

Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar 

nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de 

investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului;  

Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza 

unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a 
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Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea conditiilor contractuale 

și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR.  

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

public, privat și societatea civilă;  

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

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

Investiție nouă – cuprinde lucrările de construcții - montaj, utilaje instalații, care se realizează pe 

amplasamente noi pentru construcțiile existente cărora li se schimbă destinația sau pentru 

construcții aparținând exploatațiilor cărora li s-au retras autorizațiile de funcționare și nu își 

schimbă destinația inițială;  

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”;  

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

o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);  

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea 

infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) 

aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele 

existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale;  

Perioada de implementare – reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare până la 

data depunerii ultimei tranșe de plată;  

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, 

procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie 

crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;  

Prag minim – reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanțare;  

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 – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului;  

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;  
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Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către 

Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se 

stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile 

specifice zonei LEADER;  

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

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

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

proiectului;  

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

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

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

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

beneficiarul proiectului;  

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

lucrări;  

ABREVIERI  

AFIR – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  

AM PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  

AP – Acord Parteneriat  

CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean  

CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  

CS – Comitet de selecție  

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR  

DGDR AM PNDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  

DI – Domeniu de intervenție  

DLINRNDR – Direcţia LEADER, Investiții Neagricole și RNDR  

FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  

GAL - Grup de Acţiune Locală  

HCL – Hotărâre a Consiliului Local  

IDUL – Indicele Dezvoltării Umane Locale  

INS – Institutul Național de Statistică  
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ITI – Investiții Teritoriale Integrate  

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020  

OG – Ordonanța Guvernului  

OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  

SLIN – Serviciul LEADER şi Investiții Nonagricole  

SDL - Strategie de Dezvoltare Locală  

UAT – Unitate Administrativ Teritorială  

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

de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  

 

4.5 Legislație națională și europeană 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 

de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit 

şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 

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

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

completările ulterioare;  

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

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi 

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

ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, 

gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare aRegulamentelor (CEE) nr. 

352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 

ale Consiliului.  

Regulamentul (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 

2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare 

pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire 
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a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 

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

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

pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele 

legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de 

performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții 

europene.  

Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții commune privind 

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

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;  

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor 

dispoziții tranzitorii;  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

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

(FEADR);  

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, 

gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;  

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

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013.  

Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 1307/2013 

al Parlamentului European și al Consilului;  

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare 

a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;  

Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de aprobare a 

modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin acordat din Fondul europena 

agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508.  

Legea 215/2011 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
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Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  

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

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

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

Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea 

nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice;  

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

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

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

naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

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

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

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

normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Legea nr. 219/2015 privind economia socială;  

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune 

a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea 

socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;  

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 

şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;  

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi 

spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire 

NP 051/2000";  
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Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale 

pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare;  

Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creșelor; Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a 

principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică;  

Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui 

cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă şi 

ocuparea forței de muncă;  

Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale și a protocoalelor adiționale la aceasta convenție;  

Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, 

încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;  

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, 

cu modificările și completările ulterioare;  

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată;  

Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea 

Strategiei naționale; 8  

Ordinul ministrului educației, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării 

școlare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării școlare 

a copiilor romi. 

Alte documente:  

- Studiul: ”Furnizarea de contribuții pentru elaborarea unui proiect de strategie națională și plan de acțiuni 

privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014-2020)”  

Sursă: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-DocS_sn-is-rs.pdf;  
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- Raport ”Orașe competitive – Remodelarea geografiei economice a României”  

Sursă: http://www.sdtr.ro/25/banca_mondiala;  

- Ghidul CE pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în scopul combaterii segregării  

Sursă:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregat

ion_en.pdf.  

 

4.6 GAL în sprijinul dumneavoastră  

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în 

aria de finanțare a Măsurilor/ Sub-masurile din cadrul PNDR si GAL Codrii Pascanilor, au dreptul să 

beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanțarea propriilor proiecte de 

investiţii pentru dezvoltare rurală.  

GAL Codrii Pascanilor vă stă la dispoziţie de luni până  vineri între orele 8.30 – 14.30 pentru a vă 

acorda informaţii privind modalităţile de accesare a fondurilor aferente SDL.   

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie 

necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor aferente SDL.  

Experţii GAL nu acorda consultanţă privind realizarea proiectului.  

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o 

situaţie care intră în aria de competenţă a GAL Codrii Pascanilor .  

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile nereguli în 

derularea implementarii SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL Codrii Pascanilor pentru 

soluţionarea problemelor.  

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în 

scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, 

reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele 

de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.  

Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Codrii Pascanilor. 

Atenţie! Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de 

Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandările în vederea 

încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi/sau proiectare, publicate pe pagina 

oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă.  

Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe 

care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte. 


