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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, Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltarea
locală LEADER şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform
exigenţelor specifice ale PNDR.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului,
precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului, prin metoda costul unitar
standard. De asemenea, conține documentele pe care trebuie să le prezentați, precum și alte
informații utile elaborării proiectului și completării corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului se
completează cu prevederile cadrului de reglementare european și național, precum și cu manualele
de proceduri ale autorităților cu competențe pe linia gestionării și managementului fondurilor
europene nerambursabile acordate României în perioada de programare 2014‐2020, în special cu
Manualul de procedură pentru Sub‐măsura 19.2 postat pe site‐ul www.afir.info.
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a
actualizării legislației naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului
urmând a fi publicată pe pagina de internet www.galdbsv.ro.

IMPORTANT

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general consultaţi pagina de internet www.galdbsv.
Pentru a obţine informaţii suplimentare ne puteţi contacta direct la sediul nostru din
Găești, strada Vladimir Streinu nr. 44, județ Dâmbovița sau la telefon 0733788361,
E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com; Website: www.galdbsv.ro
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1. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
1.1.

DEFINIȚII

Beneficiar – entitate publică sau privată care activează în domeniul formării profesionale a adulților
și care îndeplinește criteriile de eligibilitate și de selecție;
Cerere de Finanţare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar
nerambursabil;
Contractul de Finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor
nerambursabile între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile;
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii
finanțării prin măsurile/operațiunile din FEADR;
Expert formator - persoană fizică cu experienţă, abilităţi şi competenţe profesionale specifice în
domeniul instruirii, prin utilizarea de metode şi tehnici specifice, dovedite prin documente
justificative în condiţiile legii și prevăzute în prezentul Ghid al Solicitantului;
Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil
oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii,
menționează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului;
Partener – entitate publică sau privată care poate participa alături de solicitant la depunerea unei
propuneri de proiect și implementarea proiectului în cadrul PNDR 2014-2020, în conformitate cu
prevederile Acordului de parteneriat semnat;
Propunere de proiect – în contextul implementării PNDR 2014-2020, propunerea de proiect
reprezintă o solicitare de finanțare nerambursabilă transmisă în condițiile stabilite prin Ghidul
solicitantului. Ulterior etapei de selecție, propunerile de proiecte admise pentru finanțare sunt
considerate proiecte.
Reprezentantul legal – persoana care are dreptul, de a reprezenta din punct de vedere legal
solicitantul, respectiv beneficiarul, potrivit actului de organizare și funcționare al entității care
depune proiectul și care semnează Cererea de finanțare, respective Contractul de Finanţare sau
persoana împuternicită, în condițiile legii, de către Reprezentantul legal prin procură notarială;
Solicitant – entitate publică sau privată, constituită conform legislaţiei în vigoare în România, care
are în obiectul de activitate formarea profesională a adulţilor, realizează o propunere de proiect și
depune cerere de finanțare individual sau în parteneriat având, în acest caz, calitatea de lider;
Valoarea totală a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru
investiții/servicii;
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1.2.

ABREVIERI

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
AM PNDR - Autoritate de Management – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală din cadrul MADR,
responsabilă cu implementarea PNDR;
AM – PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
CDRJ - Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean;
CRFIR-Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
DATFP – Direcția Asistenţă Tehnică şi Formare Profesională;
DGDR AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală-Autoritate de Management pentru
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), din cadrul MADR, responsabilă cu implementarea
PNDR
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
II – Întreprindere individuală
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
PFA – Persoană fizică autorizată;
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
SFP - Serviciul de Formare Profesională.
2. PREVEDERI GENERALE
Strategia de dezvoltare locală (SDL) a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest
reprezintă documentul care orientează și care își propune sprijinirea și susținerea dezvoltării
Microregiunii Dâmbovița Sud-Vest.
Teritoriul GAL este alcătuit din orașul Găești și 15 comune, 14 dintre ele aflate în partea sud-vestică
a județului Dâmbovița și una în partea nordică a județului Teleorman.
Tipul măsurii: SERVICII.
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2.1.

DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII

Ca urmare a cercetării efectuate la nivelul teritoriul GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest s-au
identificat nevoi privind dezvoltarea resurselor umane din teritoriul GAL și organizarea de târguri de
promovare a produselor locale și tradiționale, prin intermediul acestei măsuri, și anume:
 fermierii din teritoriul GAL nu dispun de cunoștințe adecvate privind managementul
exploatatiei agricole;
 fermierii nu deţin suficiente cunoştinţe cu privire la practicile de mediu și climă;
 în teritoriul GAL nu există târguri pentru promovarea produselor locale și tradiționale;
 minoritatea rromă din teritoriul GAL nu este sprijinită suficient;
 nivelul scăzut de implicare al actorilor locali în perfecționarea pe domenii care sa creeze
competitivitate sectorului agricol al zonei.
Existența acestor puncte slabe la nivelul teritoriului justifică nevoia de implementare a unor acțiuni
de formare profesională, informare și difuzare de cunostințe a populației locale, precum și
organizarea unui târg de promovare a produselor locale și tradiționale, sprijinite prin intermediul
acestei măsuri inovative.
2.1.1. CONTRIBUȚIA MĂSURII LA DOMENIILE DE INTERVENȚIE
Măsura M1/1C Incluziune socială prin transfer de cunoștințe și organizarea de târguri pentru
promovarea produselor locale și tradiționale se încadrează în prevederile art. 14 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, cu modificările și completările ulterioare și contribuie la domeniul de intervenție 1 C)
Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și
forestier.
De asemenea, măsura 1/1C contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele
rurale, precum și la obiectivele transversale ale Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, respectiv la
inovare şi protecţia mediului.
Impactul măsurii asupra unor domenii de importanță pentru agricultura și dezvoltarea rurală a
României
Mediu şi climă: Aplicarea cunoștințelor dobândite de fermieri prin transferul de cunoștințe va
contribui atât la atingerea obiectivelor GAL în ceea ce privește protecția mediului, cât și a celor
prevăzute în strategiile naționale și/sau europene care vizează gestionarea durabilă a resurselor.
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Transferul de informații şi cunoștințe, formarea şi dobândirea de aptitudini se va concentra și
asupra acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de
GES din atmosferă, prin promovarea de practici și tehnologii care urmăresc identificarea de surse
de energie regenerabilă care să conducă la limitarea emisiilor din agricultură, generate de activitățicheie, precum producția animalieră şi utilizarea îngrășămintelor.
Inovare: Acțiunile de formare profesională şi de participare la târgul de promovare a produselor
locale și tradiționale organizat în teritoriul GAL, au un rol important în dobândirea de cunoştinţe,
competenţe şi concepte noi în rândul fermierilor şi a persoanelor active în domeniul agro-alimentar.
De asemenea, activităţile demonstrative le permit acestora să aibă contact cu echipamente şi utilaje
moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi etc. Cursurile de formare
şi sesiunile demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care
pot acţiona ca factori de diseminare pentru fermierii din teritoriu. Prin expunerea la noi idei, metode
şi principii, prin interacţiune şi învăţare, fermierii devin mai bine pregătiţi, mai receptivi la noi idei
şi concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate.
2.1.2. OBIECTIVE GENERALE
Măsura 1/1C contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală, respectiv :
 Favorizarea competitivității agriculturii;
 Asigurarea gestionării durabile resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
2.1.3. OBIECTIVE SPECIFICE
Obiective specifice ale măsurii 1/1C sunt:
 Dobândirea de informații și cunostințe relevante care să permită gospodărirea durabilă a
terenurilor agricole, precum și informații cu privire la protecția mediului;
 Cresterea calitătii managementului la nivel de fermă;
 Promovarea produselor locale și tradiționale prin intermediul organizării unui târg de
promovare în teritoriul GAL.
 Promovarea incluziunii sociale prin organizarea de cursuri de formare profesională adresate
minoritătii rrome din teritoriul GAL.
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2.1.4. ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII
Aria de aplicabilitate a măsurii 1/1C este teritoriul acoperit de Asociația G.A.L. Microregiunea
Dâmbovița Sud-Vest, respectiv Orașul Găești, comunele Crângurile, Dragodana, Gura Foii, Gura
Șuții, Lucieni, Mătăsaru, Mogoșani, Nucet, Perșinari, Petrești, Produlești, Raciu, Uliești, Văcărești –
din județul Dâmbovița și comuna Sârbeni – din județul Teleorman.
2.2.

ALTE PREVEDERI PRIVIND SPRIJINUL NERAMBURSABIL

2.2.1. CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
Contribuția publică totală a măsurii 1/1C este de 19.835,40 Euro.
Proiectele depuse pentru finanțare prin intermediul acestei măsuri vor trebui să cuprindă 2 acțiuni,
respectiv organizarea și susținerea unor programe de formare profesională de mare importanță
pentru agricultorii din teritoriul GAL, precum și organizarea de târguri de promovare a produselor
locale și tradiționale, cu participarea fermierilor din teritoriul GAL, evenimente care pot contribui la
promovarea produselor proprii.
2.2.2. TIPUL SPRIJINULUI
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4)
și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013.
2.3.

LEGISLAȚIE

2.3.1. LEGISLAȚIE EUROPEANĂ
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și
completările ulterioare;
• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a
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•

•

•

•

•

Regulamentelor (CE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările și completările
ulterioare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările ulterioare, cu
modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea
financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi
transparență, cu modificările ulterioare;
Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a Programului
de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală, cu modificările ulterioare.
Regulamentul (UE) nr. 1336/2013 al Parlamentului European.

2.3.2. LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ
 Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020 –
 Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
nr.27344 /17.05.2017 referitoare la analizarea și confirmarea caracterului adecvat și precizia
calculelor din cadrul Metodologiei privind determinarea costului unitar standard aferentă
Măsurii 01 din PNDR 2014-2020, Sub-măsura 1.1.
 Hotărâre nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
 Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 862/21.07.2015 pentru aprobarea
structurii organizatorice, a regulamentului de organizare şi funcționare pentru Agenţia
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
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Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și
sancționarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;
Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate.

3. DEPUNEREA PROIECTELOR
Dosarul Cererii de Finanţare va fi depus de solicitanți la sediul GAL Microregiunea Dâmbovița SudVest din Strada Vladimir Streinu nr. 44, Găești, județ Dâmbovița, conform informațiilor menționate
în apelul de lansare a sesiunii de depunere proiecte.
4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
În contextul Submăsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin
LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic
la momentul depunerii cererii de finanțare.
Astfel, conform fișei măsurii 1/1C, beneficiarii eligibili se prezintă după cum urmează:
Beneficiari direcți:
 Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.
 Asociații minorităti rrome din teritoriul GAL care activează în domeniul formării profesionale
a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.
Beneficiarii indirecţi:
 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;
 Persoanele din categoria minorității rrome;
 Producători agricoli individuali din teritoriu;
 Tinerii fermieri care beneficiează sau vor beneficia de sprijin prin Măsura M3/2B;
Participarea în cadrul acțiunilor de formare profesională și dobândire de cunoștințe este gratuită.
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5. CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI
Prezentul Ghid al solicitantului se adreseaza furnizorilor de formare profesională care doresc să
acceseze măsura 1/1 C „Incluziune socială prin transfer de cunoștințe și organizarea de târguri
pentru promovarea produselor locale și tradiționale” din Strategia de Dezvoltare Locală a
Microregiunii Dâmbovița Sud-Vest.
IMPORTANT! Numărul total de participanți instruiți prevăzuți în cadrul proiectului trebuie să fie
de minim 50 persoane, din care 25 să fie de etnie romă.
Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră este necesar să
fie prezentate în cuprinsul Cererii de finantare informaţii pe care documentele justificative anexate
le vor demonstra şi susţine.
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 și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR, inclusiv regulile
de minimis (dacă este cazul) și să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în SDL.
5.1 TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
Acțiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.226/2015,
Regulamentele (UE) nr.1305/2013, PNDR-cap.8.1 și fișa tehnică a Sm. 19.2, conform prevederilor
din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și
prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.
1. Programele de formare profesională care cuprind acțiuni din domeniile agricol, si alimentar, ca
de exemplu:
a) Diversificarea activitătilor în exploatatiile agricole, îmbunătătirea calitătii productiei, igiena si
siguranta alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea animalelor și sănătatea
plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor în agricultură în concordantă
cu standardele Uniunii Europene;
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b) Îmbunătătirea si încurajarea afacerilor;
c) Îmbunătătirea cunostintelor privind protectia mediului;
d) Pregătire tehnică (noi tehnologii informationale, introducerea de inovații, difuzarea
rezultatelor cercetării si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);
e) Dezvoltarea unor capacităti inovative în lantul agro-alimentar;
f) Însusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie
compatibile cu întretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului.
g) Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc.) - în special
tineri fermieri;
2. Sprijin financiar acordat pentru organizarea de târguri de promovare a produselor locale și
tradiționale cu participarea fermierilor din teritoriul GAL, evenimente care pot contribui la
promovarea produselor proprii.
Proiectul depus pentru finanțare prin măsura de față trebuie să cuprindă ambele acțiuni eligibile
mai sus menționate.
5.2 CRITERII DE ELIGIBILITATE
Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii 1/1C, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii de
servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.
 Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în
România.
Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din
documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se
verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a
acestuia.


Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului?

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

Se verifică cererea de finanțare și documentele care să ateste expertiza experților de a implementa
activitățile respective (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emisă conform
legislației în vigoare etc.). Cerința se verifică în funcție de activitățile ce vor fi realizate conform
Cererii de finanțare.
 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare
profesională demonstrative și/sau diseminare.
Se verifică cererea de finanțare, documentele care să ateste expertiza experților de a implementa
activitățile respective (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emisă conform
legislației în vigoare etc.) și prezentarea experienței anterioare relevante a solicitantului în proiecte
de formare profesională demonstrative și/sau diseminare și atașarea la cererea de finanțare a
minim un contract de servicii de formare profesională.
 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților
specifice?
Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să asigure
capacitatea tehnică și financiară. Totodată, pentru verificarea capacității financiare vor fi analizate
situaţiile financiare pentru solicitant înregistrate la Administraţia Financiară – bilanţ – formularele
10 și 20 pentru anii ultimii trei ani fiscali. Se verifică faptul că media cifrei de afaceri/ veniturilor
pentru anii n, n-1 şi n-2 (unde este cazul) este cel puțin 50% din valoarea finanțării.
În situația în care o entitate juridică, în calitate de solicitant în mai multe proiecte este selectată
pentru implementarea mai multor proiecte, la nivelul AFIR va fi realizată o verificare a capacității
financiare necesară implementării tuturor proiectelor.
Astfel, pentru încheierea contractelor de finanțare, media cifrei de afaceri/ veniturilor pentru anii
n, n-1, n-2 trebuie să fie cel puțin egală cu cel puțin 50% din valoarea cumulată a activităților
asumate de acesta prin toate contractele de finanțare semnate. Verificarea va lua în calcul inclusiv
toate proiectele contractate, aflate în derulare la momentul contractării.
Verificarea aferentă capacităţii financiare nu se aplică în cazul în care solicitantul este o persoană
juridică de drept public. În cazul acestora, capacitatea financiară va fi dovedită ulterior semnării
contractului, respectiv până la prima cerere de plată care conţine cheltuieli aferente persoanei
juridice de drept public, în conformitate cu prevederile specifice planificării bugetare aplicabile
entităţilor publice.


Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?

Se verifică certificatul constatator emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile
legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult
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o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu se află în proces de
lichidare sau faliment.
Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 și al entităților publice.
 Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetul de stat?
Se verifică Certificatul/certificatele care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția
Generală a Finanțelor Publice, respectiv certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art.
112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru
obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;
b) Autoritățile administrației publice


Proiectul se adresează formării profesionale a minorității rrome din teritoriul GAL.

Se verifică informațiile prezentate în cererea de finanțare privind obiectivul proiectului,
oportunitatea proiectului, activitățile care se vor desfășura, precum și rezultatele previzionate în
urma implementării proiectului.
Este obligatoriu ca 25 de persoane din minimul de 50 persoane care trebuie instruite prin proiectele
finanțate prin măsura 1/1C din SDL sa aparțină minorității rome.
Față de criteriile menționate în SDL, solicitanții trebuie să îndeplinească și:
 Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe
teritoriul GAL.
Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de serviciile
menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL.
 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele
formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului.
Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din
Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de selecție publicate de GAL.
Condițiile minime obligatorii de îndeplinit, precum și criteriile de eligibilitate se regăsesc în fișa de
evaluare generală, anexă la acest ghid, document care va prezenta și atesta condițiile îndeplinite de
fiecare proiect depus pentru finanțare prin această măsură.
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6. CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru
rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa măsurii, în
limita valorii maxime a sprijinului.
Acțiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,
Regulamentele (UE) nr.1305/2013, PNDR-capitolul 8.1 și fișa tehnică a Submăsurii 19.2, conform
prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și
prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.
6.1. CHELTUIELI ELIGIBILE
֍ Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport);
֍ Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează:
- cazare, masă și transport participanți, după caz;
- materiale didactice și consumabile;
- închirierea de echipamente necesare;
- închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor.
- alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor (exemplu: cheltuieli pentru
închiriere, costurile utilităților aferente spațiului în care se desfășoară activitatile).
Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:
 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”;
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013-art. 45 privind investițiile, art. 46 privindinvestițiile în
irigații, art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la
eligibilitatea cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile;
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Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013–art. 13
privind investițiile;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013–art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniuniişi 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).

6.2. CHELTUIELI NEELIGIBILE
- costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație
sau sisteme de învătământ secundar și superior;
- costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;
- costurile cu investițiile
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.
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;
 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
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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; 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;
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.

7. SELECȚIA PROIECTELOR
Alocarea financiară publică a măsurii aferentă sesiunii de depunere, criteriile de selecţie, punctajele
de selecţie, criteriile de departajare şi pragul minim sunt realizate la iniţiativa GAL Microregiunea
Dâmbovița Sud-Vest cu consultarea prelabilă a Consiliului Director al GAL. Pentru fiecare sesiune de
depunere se face un ANUNŢ DE LANSARE A DEPUNERII DE PROIECTE în care se vor prezenta:
alocarea sesiunii, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim.
La depunerea proiectului, solicitanții completează obligatoriu în Cererea de finanțare punctajul
estimativ (evaluare/prescoring), ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai
obiectiv și înscrierea acestuia în secţiunea A6 „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”, la
punctul A6.3 „Prescorare - Detaliere criterii de selecție îndeplinite”.
Evaluarea proiectelor se realizează pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/
prescoring) mai mare sau egal decât pragul minim menționat în anunțul de lansare a sesiunii de
depunere a proiectelor.
Sprijinul financiar va fi canalizat către acele proiecte care corespund cu necesitățile identificate, cu
analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL.
Atenție! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu
Cererea de Finanțare.
Atenţie! Proiectele al căror punctaj estimat de solicitanți va scădea în urma evaluării GAL sub
pragul minim și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente
măsurii vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor
putea redepune proiectele o singură dată în cadrul aceleiași sesiuni de depunere.
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7.1. CRITERII DE SELECȚIE
Pentru această măsură pragul minim de selecție este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care nici
un proiect nu poate fi admis la finanţare.
Punctajul estimat (evaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a solicitantului.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.
Scorul se calculează în baza următoarelor criterii de selecţie:
Criteriul de selecție/Documente de verificat
Punctaj
Nr. crt.
CSGAL 1. Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului.
Se verifică cap. 4.4 și cap. 4.5 din CF, curricula cursurilor, CV‐urile și diplomele
experților. Se vor puncta acele proiecte care propun o abordare integrată a
componentelor teoretice și practice ale cursurilor care și care dispun de trainer cu
experiență și/sau calificare corelat cu tematicile GAL abordate prin proiect.
Se verifică cap 4.4 din CF, respectiv cuprinderea în curriculă a numărului de vizite în
Max 30 p
teren.
Se verifică cap. 4.5 din CF și documentele atașate la aceasta privind activitățile de
formare ca referință în CV‐ul formatorului.
În urma verificărilor mai sus menționate se bifează și punctează subcriteriile acestui
principiu (prezentate mai jos) privind nivelul calitativ și tehnic cu privire la curricula
cursului.
1.1
1.2

Acoperirea integrală a tematicilor de curs de către 2 formatori.

10 p

Acoperirea integrală a tematicilor de curs de către același formator.

5p

Efectuarea a mai mult de o vizită în teren

10 p

Efectuarea unei singure vizite în teren

5p

Proiecte susținute de traineri calificați și cu experiență în domeniu.
10 p
Se vor verifica informațiile în:
1.3
‐ Cererea de finanțare.
‐ CV‐uri, documente de certificare profesională și expertiză.
‐ Minimum un contract servicii formare profesională.
CSGAL 2. Principiul tematicii care presupune integrarea în tematica cursului de Max 20 p
formare a unei componente care abordează tipuri de activități inovative în
domeniul agriculturii, procesării produselor agricole, activități de protecție a
mediului înconjurător, agricultură ecologică, precum și practici neintruzive în
ariile natural protejate (Natura 2000).
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* Prezentarea tipurilor de activități inovative în domeniul agriculturii și procesării
produselor agricole trebuie să fie cuprinsă într‐un modul de formare separat având
în vedere importanța acestor activități pentru implementarea eficientă a SDL și
dezvoltarea teritoriului GAL.
Activități de stimulare a inovării în domeniul agriculturii, procesării 10 p
produselor agricole.

2.1

Acțiunile de formare profesională şi de informare care vor fi finanțate
prin această măsură au un rol important în dobândirea de cunoștințe,
competenţe şi concepte noi în rândul fermierilor şi a persoanelor
active în domeniul agro‐alimentar. De asemenea, activităţile
demonstrative le permit acestora să aibă contact cu echipamente şi
utilaje moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de
practici noi, etc. Cursurile de formare şi sesiunile demonstrative pot
stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care
pot acţiona ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. De
asemenea, interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile
şi ideile pot acţiona ca un catalizator pentru procesul de inovare.
Activităţi privind protecția mediului înconjurător, agricultura 10 p
ecologică, precum și practici neintruzive în ariile natural protejate
(Natura 2000).

Acțiunile de formare prin transferul de informații şi cunoștințe,
formarea şi dobândirea de aptitudini au un rol deosebit de important
2.2
în înțelegerea şi asumarea de către fermieri a angajamentelor privind
protecția mediului, inclusiv protejarea biodiversității, precum şi a
acțiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere
a concentrației de GES din atmosferă (limitarea emisiilor din
agricultură, generate de activități cheie precum producția animalieră
şi utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității de
sechestrare a carbonului).
CSGAL 3. Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului.
Max. 20 p
Durata de implementare a proiectului începe la data ultimei semnături menționate
în contractul de finanțare și se finalizează la data limită până la care beneficiarul
poate derula activitățile, conform criteriului de selecție pentru care a primit punctaj
la evaluarea cererii de finanțare.
Maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
20 p
3.1
O perioadă cuprinsă între 12 și maxim 18 luni de la semnarea 10 p
contractului de finanțare.
CSGAL 4. Principiul adaptării târgului de promovarea a produselor locale și Max. 30 p
tradiționale la nevoile grupului țintă.
3.2
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La prezentarea acestui criteriu de selecție este necesară și menționarea unui număr
mediu de expozanți/târg de promovare pe care proiectul își propune să‐l adune la
târgul de promovare.
> 5 acțiuni.
30 p
4.1
1 – 5 acțiuni.
20 p
100 p

TOTAL PUNCTAJ OBȚINUT

Proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior.
Atenție!
Proiectul depus pentru finanțare prin măsura de față trebuie să cuprindă ambele acțiuni eligibile
mai sus menționate (formare profesională și organizarea de târguluri de promovarea a produselor
locale și tradiționale cu participarea fermierilor din teritoriul GAL, evenimente care vor contribui
la promovarea produselor proprii).
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul
alocării disponibile.
7.2. DEPARTAJAREA PROIECTELOR
ATENŢIE! Este obligatoriu ca proiectele, respectiv activitățile de instruire să se adreseze unui număr
minim de 50 persoane, din care 25 să aparțină minorității rome din teritoriul GAL!
Pentru punctarea criteriilor de selecție, precum și pentru bifarea criteriilor de departajare a
proiectelor cu punctaj egal și valoare eligibilă egală este necesară detalierea și prezentarea de
informații suficiente privind activitățile și etapele propuse prin proiecte, astfel încât evaluatorii să
poată diferenția și departaja proiectele analizate.
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
descrescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.
În situația în care, în urma depunerilor de proiecte, alocarea nu poate acoperi toate solicitările, se
va proceda la departajarea solicitanților care obțin același punctaj, astfel:
- Se vor prioritiza proiectele care își propun un volum de cursanți instruiți mai mare în aceeași
perioada de timp (spre ex. într-o lună).
- Se vor prioritiza proiectele care își propun un volum mai mare de expozanți.
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Evaluarea criteriilor de selecţie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului cererii
de finanțare.
Atenție! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze, 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 dispoziţia
AFIR.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de Selecţie Intermediar, semnat de
către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți și publicat pe www.galdbsv.ro în secțiunea
,,Rapoarte de selecție”, care va cuprinde proiectele neconforme, retrase, neeligibile, eligibile
neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele
eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.
GAL Microregiunea DBSV va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin
Notificare înmânată personal solicitantului sau transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de
primire.
Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecție stabilit de către
organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 7
membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de
asemenea, 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 societatea
civilă.
Atenție! Procesul de SELECȚIE și procesul de SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR se desfașoară
potrivit „Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de
verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din strategia de dezvoltare locală
a GAL Microregiunea DBSV 2014‐2020 (SDL)” și a Procedurii de evaluare‐selecție a proiectelor, cu
modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării sesiunii, publicate pe siteul www.galdbsv.ro.
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Atenție!
REEVALUAREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR se realizează în baza
documentelor depuse odată cu Cererea de Finanţare. 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.
După publicarea raportului de contestaţii, daca va fi cazul, GAL Microregiunea DBSV va proceda la
întocmirea şi aprobarea Raportului de Selecţie Final, în cadrul unei sedinţe a Comitetului de Selecţie.
Atenție! Solicitanții vor putea retrage şi redepune proiectul o singură dată în cadrul sesiunii de
depunere.
8. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4)
și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013.

Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect, sub rezerva aplicării
art. 61 din Reg. (UE) nr. 1303/2013.
Atenție! Indicatorii de monitorizare prevăzuți în fișa măsurii 1/1C prevăd un număr de 50
participanți instruiți prin intermediul măsurii, precum și 25 de beneficiari finali care au participat la
modulul de formare adresat minorității rrome. Totodată, grupul țintă trebuie să fie format din
persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL
9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE
Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile
efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.
9.1. COMPLETAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE
Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi
administrative, conform listei detaliate în prezentul Ghid, legate într-un singur dosar, astfel încât să
nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora.
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Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexă la prezentul Ghid şi este
disponibil în format electronic, la adresa www.galdbsv.ro.
Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele
Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.
Atenţie! Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare”
care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor completa
numai informaţiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc
în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus ). Completarea anexelor la Cererea de Finanţare
este obligatorie.
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. 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.
Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea proiectului
sunt:
 Certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Extras din
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi
are sediul;
 Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare,
dacă este cazul/Hotărârea judecătorească de înfiinţare/Documente relevante privind înfiinţarea
instituţiei.
 Certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului care trebuie
să cuprindă codul CAEN 8559 autorizat, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004./ Documente
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din care sa reiasa faptul ca obiectul de activitate cuprinde activitati specifice domeniului de formare
profesională.
 Lista personalului calificat, propriu sau cooptat pentru derularea activităților.
Se vor depune pentru fiecare expert următoarele documente justificative:
 CV care prezintă semnătura, data și numele în clar;
 Diploma de studii sau documente care sa ateste calificarea/ specializarea in domeniile
de formare pentru care se organizeaza cursurile de formare pentru toate categoriile de
experti;
 Certificat formator sau adeverință prin care se dovedește că profesează într-o funcție
didactică la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic sau adeverință
prin care se dovedește că este cadru didactic la nivelul învățământului superior –
asistent/lector/conferențiar/profesor universitar;
 Programa curs (curricula), cuprinzind obligatoriu teme din domeniului pentru care depune
proiectul si calendarul de desfasurare a proiectului;
 Cel puțin un contract de servicii, care a avut ca obiect activitatea de formare profesională și
în care furnizorul a avut calitatea de beneficiar sau a făcut parte dintr-un parteneriat.
 Un document care va prezenta:
 localitatea/ localitățile unde se va desfășura cursul și va descrie logistica necesara,
respectiv asigurarea de săli de curs cu o capacitate suficientă pentru a asigura instruirea
corespunzatoare a numărului de cursanți propuși, asigurarea de videoproiector,
flipchart etc.
 consumabile (mapă, pix, marker, bloc notes etc.), numar și caracteristici tehnice;
 materiale didactice (suportul de curs în concordanță cu curricula, multiplicarea acestuia)
materiale de informare și publicitate (afișe, pliante, roll up, banner etc.), numar și
caracteristici tehnice în concordanta cu cerintele AFIR publicate pe site-ul AFIR.
 asigurarea condițiilor de masa (trei mese pe zi și 2 coffee break).
În situația în care proiectul este depus în parteneriat și există posibilitatea ca partenerii să asigure
o parte din capacitatea tehnică, furnizorul de formare solicitant va preciza acest aspect în
documentul depus și va prezenta contribuția fiecărui partener la asigurarea capacității tehnice a
proiectului (dețin sala de curs, logistica, spații de cazare și servire a mesei etc.). Furnizorul de
formare profesională lider/principal, care va depune cererea de finanțare, va atașa și acordul de
parteneriat incheiat.
 Certificatul/certificatele care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția
Generală a Finanțelor Publice, respectiv certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art.
112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:
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a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru
obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;
b) Autoritățile administrației publice.-Declarație pe proprie răspundere din care sa reiasă că
Proiectul se adresează formării profesionale a minorității rrome din teritoriul GAL.
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 cu
condiţia să nu depăşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea
Contractantă și atunci când are avizul favorabil a unei achiziții publice din partea AFIR. Avansul se
recuperează la ultima tranşă de plată.
Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în anexă la prezentul Ghid şi sunt
disponibile în format electronic, la adresa www.galdbsv.ro, secţiunea dedicată M1/1C „Incluziune
socială prin transfer de cunoștințe și organizarea de târguri pentru promovare a produselor locale
și tradiționale”.
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 măsurii M1/1C „Incluziune socială prin transfer de
cunoștințe și organizarea de târguri pentru promovarea produselor locale și tradiționale” și
obiectivelor SDL, respectiv PNDR 2014-2020.
Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de Finanţare vor fi bifate în
căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de finanțare,
LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 1/1C, din coloana DEPUNERE,
iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie, vor fi bifate căsuţele
corespunzătoare documentelor justificative din coloana CONTRACTARE.
Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de
evaluare al acesteia.
Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare completată şi documentele justificative
anexate (conform Listei Documentelor - partea E din Cererea de Finanţare). Dosarul Cerererii de
Finanțare va fi legat, paginat, cu toate paginile numerotate în ordine de la ,,1” la ,,n” în partea
dreaptă sus a fiecărui document, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet,
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inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor.
Opisul va fi numerotat cu 0. Fiecare pagină va purta semnătura și ștampila solicitantului.
Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (de exemplu, act
de proprietate, act de identitate etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanţare trebuie
să conţină menţiunea „Conform cu originalul” și vor fi verificate de expertul care efectuează
verificarea conformităţii Cererii de Finanţare.

Atenţie! Numai Cererea de finanțare şi documentele justificative completate după modelul
standard prezentat sunt eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii 1/1C.
9.2. DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE
Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației G.A.L. Microregiunea DBSV situat în județul
Dâmbovița, oraș Găești, str. Vladimir Streinu, nr. 44.
Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma Cererii de Finanţare și a
documentelor anexă, atașate Cererii de finanțare.
Cererea de Finanţare se depune în format letric în 2 exemplare (1 original și 1 copie conformă cu
originalul), fiecare exemplar cuprinzând și câte un CD cu Cererea de Finanţare și documentele
suport scanate, precum și formatul electronic, editabil al Cererii de Finanțare.
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv
„COPIE”.
Atenție! Exemplarul „COPIE” al Cererii de Finanţare trebuie certificat prin semnătura și stampila
(daca este cazul) solicitantului pe mențiunea „Conform cu originalul”.
Solicitantul trebuie să se asigure că ramâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii
de Finanţare în afara celor 2 exemplare pe care le depune la GAL. Un expert din cadrul GAL
înregistrează Cererea de Finanţare și înaintează documentația primită pentru verificarea
administrativă şi a criteriilor de eligibilitate, experţilor evaluatori. Verificarea Cererii de Finanţare se
realizează conform formularelor de verificare emise de GAL și avizate de CDRJ.
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Perioada de depunere a proiectelor și valoarea alocării fondurilor nerambursabile pentru fiecare
sesiune se vor specifica în apelul de selecție lansat de Asociația G.A.L. Microregiunea DBSV publicat
pe site-ul www.galdbsv.ro, conform Calendarului anual estimativ de lansare a sesiunilor de
depunere.
Atenţie! Proiectele depuse sunt verificate în Registrul electronic al cererilor de finanțare.
Dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul
este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL. Dacă solicitantul are mai mult
de o Cerere de Finanțare selectată (mai există o cerere neretrasă), atunci cererea este
respinsă de la verificare.

9.3. VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE ȘI MODALITATEA DE SELECȚIE A
PROIECTELOR
Verificarea cererilor de finanţare se va face în prima etapă la GAL Microregiunea Dâmbovița SudVest, urmând ca proiectele selectate de către acesta, în baza unui Raport de Selecţie, să fie depuse
de solicitant la AFIR.
Verificarea conformităţii cererii de finanţare
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza
formularului E1.2.1L „Fişă de încadrare proiect”, disponibil pe site-ul www.galdbsv.ro.
În cazul în care constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv
din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice
proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul
standard), expertul GALDBSV poate solicita documente sau informații suplimentare, către solicitant,
în funcție de natura informațiilor solicitate. Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu
este considerată eroare de formă.
Dacă Cererea de Finanţare este declarată neconformă, dosarul original al Cererii de finanțare va fi
restituit solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de
ambele părți.
Cererile de Finanţare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către
solicitanți în cadrul aceluiaşi Apel de Selecţie, dacă mai este deschis, sau în cadrul următorului Apel
de selecție lansat de GAL MicroregiuneaDBSV pentru aceeași măsură.
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Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează
pe baza formularului E1.2L „Fişă de evaluare generală”, disponibil pe site-ul www.galdbsv.ro.
Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documentele
emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de
eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare.
Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către
entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare a solicitantului, în funcție de natura
informațiilor solicitate.
În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior
transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
Pentru solicitarea informațiilor suplimentare în etapele de verificare a conformității și eligibilității,
GAL Microregiunea DBSV va folosi formularul E3.4L - Fișă de solicitare a informațiilor suplimentare.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanțare nu sunt în conformitate cu forma
cerută la cap. 9.2 „Depunerea dosarului Cererii de finanțare”, Cererea de finanțare va fi declarată
neeligibilă.
Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații
suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului.
Dacă cererea de finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare.
Dacă Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă, dosarul original al Cererii de finanțare va fi
restituit solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de
ambele părți.
Cererile de Finanţare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de către
solicitant în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GALDBSV pentru aceeași măsură.
Al doilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la GALDBSV,
pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale
contestații, etc.).
Cererile de finanțare pot fi declarate neeligibile de maximum două ori de către GAL, în cadrul
sesiunii de primire a proiectelor lansată de GAL.
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Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”,
respectiv vor fi semnate de către doi experți.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are
obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și
prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale”.
În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv
experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) implicate în acest proces vor
completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie
menționate cel puțin următoarele aspecte:
 Numele și prenumele declarantului;
 Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);
 Rolul în cadrul procesului de evaluare;
 Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta
prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de
interes;
 Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă
cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale
privind falsul în declaraţii.
Verificarea pe teren a Cererilor de finanțare
Atenție!
Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar/mixte, 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.
Verificarea pe teren se realizează numai în prezența reprezentantului legal al solicitantului și se
efectuează de către entitatea care instrumentează Cererea de finanțare.
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.

Ghidul Solicitantului – Măsura 1/1C “Incluziune socială prin transfer de cunoștințe și organizarea de târguri pentru
promovarea produselor locale și tradiționale”

Versiunea 2 – ianuarie 2020

29

Asociația GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest
Strada Vladimir Streinu nr. 44, Găești, județ Dâmbovița
Tel.: 0761/636.284; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com; Website: www.galdbsv.ro

Foarte important!
În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către GAL,
acesta poate contesta rezultatele verificării la publicarea raportului de selecție, numai în cazul în
care, la momentul efectuării vizitei pe teren, reprezentantul legal a înscris OBSERVAŢII în Fişa de
verificare pe teren.
9.4. EVALUAREA CERERII DE FINANȚARE LA NIVELUL AFIR
Următorul pas în contractarea fondurilor alocate măsurii 1/1C prin SDL GAL Microregiunea DBSV
este de a depune proiectele selectate la AFIR județean. Acesta va lansa un anunț de deschidere a
sesiunii de primire de cereri de finanțare, finanțate prin Submăsura 19.2. Acesta va cuprinde
informațiile prevăzute în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2.
Proiectele selectate de GAL Microregiunea DBSV, în urma unui Raport de Selecţie Final vor fi depuse
la OJFIR/CRFIR, pentru evaluare, în maxim 15 zile calendaristice de la aprobarea Raportului Final de
selecție.
La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia.
În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.
AFIR poate primi cereri de finanțare selectate de GAL numai dacă GAL are, la momentul depunerii
proiectului/proiectelor, un Contract de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, aflat în perioada de valabilitate. Cererile de
finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR.
Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții GAL sau solicitanți,
fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor alocate Sub-măsurii 19.2, în cadrul
fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală.
Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. În cazul în
care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la structura
județeană pe raza căruia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere valoric. În
cazul proiectelor care vizează exploatații agricole (cu obiective similare celor finanțate prin submăsurile 6.1, 6.3 și 6.5) amplasate pe teritoriul mai multor județe, acestea vor fi depuse la OJFIR-ul
pe raza căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/numărul de
animale).
Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul
electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul
Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR.
Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare, însoţită de anexele administrative
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conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau
înlocuirea documentelor.
Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de
finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul . În vederea încheierii contractului
de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice
precizate în cadrul cererii de finanțare în original, în vederea verificării conformității.
Atenție! Personalul AFIR va respecta legislația incidentă, precum și versiunea Manualului de
procedură și a Ghidului Solicitantului pentru sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul realizării
verificării cererilor de finanțare, disponibil pe site-ul AFIR.
Verificarea încadării proiectului se va face conform formularului E1.2.1L.
OJFIR/CRFIR va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a cererii de
finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii 2/2A din
SDL a GAL Microregiunea DBSV, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal
al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici
corespunzători domeniului de intervenție.
Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR
trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:
• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu)* și avizată de CDRJ prin
completarea Formularului 3;
• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu)* și avizată de
CDRJ prin completarea Formularului 3;
• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul;
• Copia Raportului de selecție, întocmit de GAL (formular propriu) din care să reiasă statutul
de proiect selectat, după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/a
Raportului Suplimentar, dacă este cazul formular propriu)*, avizat de CDRJ;
• Copia Notei emise de GAL prin care Raportul Intermediar de Selecție devine raport final de
Selecție (dacă este cazul);
•
• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul
GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);
• Copia Formularului 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ;
• Copia Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ.
* Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare pe
teren (dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL și pot fi realizate atât ca formulare distincte
(două sau trei formulare, în funcție de opțiunea GAL), cât și ca un singur formular, care să cuprindă
toate punctele aferente celor trei etape de verificare.
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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.
Verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL
Verificarea eligibilității cererilor de finanțare și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL se
realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul de proiect.
Procesul de evaluare a fiecărei cereri de finanțare presupune obligatoriu verificarea tuturor
criteriilor de eligibilitate (inclusiv a criteriilor de eligibilitate specifice ale GAL) și a criteriilor de
selecție aplicate de către GAL, chiar dacă, pe parcurs, experții verificatori constată neîndeplinirea
unuia sau mai multor criterii.
Instrumentarea verificării eligibilității și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL se va realiza la
nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor
completa Fișa de evaluare generală a proiectului (E1.2L) în ceea ce privește verificarea condițiilor
de eligibilitate și a documentelor solicitate, precum și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL.
Încadrarea în domeniile de intervenție și indicatorii de monitorizare vor respecta prevederile fișei
măsurii din SDL, respectiv cerințele din apelul de selecție lansat de GAL, verificarea realizându-se la
nivelul AFIR în etapa de verificare a încadrării proiectului (formular E 1.2.1L prevăzut de ghidul
solicitantului pentru sM 19.2 din PNDR).
Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție pentru cererile de
finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.
Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie în format electronic - CD) care au fost declarate
neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal
de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate
și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru
aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție
la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat
de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă
va rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru
eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale
contestații etc.).
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Notă
După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate
dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări
cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor privind încadrarea proiectului și
a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe,
proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.
După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului, a eligibilității și criteriilor de
selecție, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile, precum și
GAL-urile care au realizat selecția proiectelor, vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul
verificării cererilor de finanțare.
Contestaţia privind decizia de finanţare a proiectului rezultată ca urmare a verificării eligibilității de
către OJFIR/CRFIR poate fi transmisă 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 transmite o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate
contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de
eligibilitatea proiectului depus, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea
sprijinului public acordat pentru proiectul depus și/sau punctajul acordat unuia sau mai multor
Criterii de Selecție.
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor 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, prevăzut de ghidul solicitantului
pentru sM 19.2 din PNDR.
În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de către
experții verificatori, solicitantantul și GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare.
Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul
nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.
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10. CONTRACTAREA FONDURILOR
După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă este
cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către solicitant
formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare
(formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt
atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanţare utilizată. O copie a formularului va fi
transmisă către GAL spre informare. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat
în Notificare pentru a semna Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se
consideră că a renunțat la sprijinul financiar nerambursabil.
Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se
semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură
pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor,
măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor
utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea
cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de
stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020/Manualului
de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Contractarea și modificarea contractelor de
finanțare/Deciziilor de finanțare în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și
în funcție de Cererea de Finanţare utilizată.
Pentru proiectele de servicii, cursul de schimb EURO - RON utilizat la Contractul de finanţare este
cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării,
respectiv anul semnării Contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene
http://www.ecb.int/index.html, conform prevederilor de la art. 34, alin.(1) din Regulamentul
Delegat UE nr. 907/2014 al CE.
În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2, CRFIR are
obligația de a transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare.
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În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de Finanțare, precum şi în cazul
Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de finanțare, exemplar
copie, în format electronic (CD).
Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea
proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și
implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în
aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de Finanțare, AFIR poate dispune
încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată
beneficiarului și GAL spre informare, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără
intervenția instanței judecătorești.
Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin
forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau
informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare
aferenți proiectului.
10.1. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE
Pentru semnarea Contractului de finanțare aferent proiectelor de servicii, solicitanții trebuie să
prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 zile de la primirea Notificării E6.8.3L
următoarele documente:
- Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care
se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu
de trezorerie;
- Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original;
- Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a
proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea
implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta
va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul
www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la
depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării
contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%;
- Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L).
Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare
la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se
consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea
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termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial
stabilit cu mai mult de 10 zile.
Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul CE SLIN CRFIR transmite o adresă către
solicitanți și către GAL, prin care îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului de
finanţare. Adresa va fi transmisă în două zile de la data refuzului Autorității Contractante de a
încheia Contractul de finanţare.
Pentru proiectele de servicii finanțate prin Sub-măsura 19.2 se va utiliza formularul cadru de
Contract de finanțare (C1.1L) (postat pe site-ul www.afir.info), precum și formularele specifice
proiectelor de servicii din secțiunea Formulare, anexă la Manualul de procedură pentru
implementarea Sub-măsurii 19.2.
Foarte important!
 În cazul în care expertul verificator descoperă modificări ulterioare aduse documentelor
scanate în format electronic, cu excepţia situaţiilor în care acestea au survenit urmare a
solicitării de informaţii suplimentare, proiectul este considerat neeligibil şi nu se va mai
încheia Contractul de finanțare.
 Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere, situație care
atrage imposibilitatea semnării contractului.
Se recomandă consultarea textului integral al modelului Contractului de finanțare (Anexa 3 la
prezentul ghid – vezi www.galdbsv.ro), parcurgerea integrală şi asumarea celor prevăzute în acesta
şi anexele aferente, asigurându-se totodată de intrarea în posesie a acestora.
10.2. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE
Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată
neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare sau
omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează Contractul de
finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara procedura de
încetare a Contractului de finanțare în conformitate cu prevederile Anexei I – "Prevederi generale"
și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți).
Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare a solicitării scrise din
partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui
integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului. Decizia de
încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și către GAL.
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10.3 PRECIZĂRI REFERITOARE LA DURATA DE VALABILITATE ȘI DE MONITORIZARE A
CONTRACTULUI DE FINANȚARE
Implementarea contractelor de servicii.
După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de desfășurarea
primului eveniment/primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la OJFIR graficul
calendaristic de implementare actualizat, care să includă locul de desfășurare a activităților, precum
și agenda activităților ce urmează a fi susținute.
Pentru proiectele care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de
competențe/activități demonstrative/informare, vizitele pe teren de către reprezentantii AFIR se
realizează la locul de desfășurare a evenimentelor. Beneficiarul va avea în vedere faptul că este
obligat să prezinte la vizita pe teren toate documentele care vizează proiectul în cauză.
Experții din cadrul SL sau SLIN CRFIR pot, de asemenea, să întreprindă vizite pe teren, fără a fi
necesară înștiințarea prealabilă a beneficiarilor. În cazul unor sesizări, experții SL sau SLIN CRFIR pot
realiza inclusiv vizite pe teren la sediul beneficiarilor, fără înștiințare prealabilă, pentru verificarea
documentelor care vizează implementarea proiectelor.
Verificarea pe teren se realizează de către doi experți din cadrul SLIN OJFIR. Cei doi experți
desemnați de către șeful SLIN OJFIR efectuează cel puțin o vizită pe teren în timpul derulării unui
contract de finanțare. Aceștia pot notifica beneficiarul privind data şi ora verificării pe teren, cu cel
mult 24 de ore înainte de efectuarea acesteia.
Listele de prezență se realizează pentru fiecare zi a evenimentului și trebuie să includă rubrici privind
numele și prenumele participanților, datele de contact ale acestora (adresă, telefon, e-mail) și
semnături. De asemenea se va indica durata evenimentelor și locul de desfășurare. Experții
responsabili de realizarea evenimentelor au obligația de a asigura păstrarea confidențialității asupra
datelor înscrise în listele de prezență și de a le furniza doar beneficiarului și reprezentanților
Autorității Contractante
Atenție! Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă, stabilit în cadrul
proiectului, la alte evenimente care vizează aceeași tematică (inclusiv finanțată printr-un proiect
derulat în perioada de programare 2007 - 2013). Verificarea respectării acestei prevederi se va
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realiza în baza declarației pe propria răspundere, semnată de către fiecare participant la
evenimentele organizate în cadrul proiectului, care va fi atașată la Raportul de activitate. Nu este
permisă deservirea acelorași persoane, care au beneficiat de aceleași servicii, în cadrul altor
proiecte cu tematică similară, finanțate în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă
(inclusiv finanțate printr-un proiect derulat în perioada de programare 2007 - 2013).
Pentru rapoartele care conțin acțiuni de formare profesională/dobândirea de
competențe/informare, expertul SLIN OJFIR va verifica dacă persoanele înscrise pe listele de
prezență la aceste activități au completat și chestionarele de evaluare. Dacă numărul chestionarelor
este mai mic de 70% din numărul persoanelor participante, activitatea respectivă nu va fi avizată.
De asemenea, dacă mai mult de 50% din chestionare au fost punctate cu note mai mici de 3,
activitatea nu va fi avizată.
10.4 PLATA
În cazul măsurii 1/1C , principiul finanţării nerambursabile este acela al:
 rambursării costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
 plății în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4)
și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013.
Ulterior aprobării documentelor tehnice depuse, furnizorul de formare profesională se va prezenta
la CRFIR cu urmatoarele documente in original:
- factura de servicii care va fi egală cu produsul dintre costul unitar standard (tip A sau B
conform contractului), numarul de zile de instruire și numărul de participanți aprobați de AFIR pe
baza documentelor tehnice.
- liste de prezență și monitorizare a formatorilor și a participanţilor, semnate de către
aceștia,
- chestionare de evaluare a organizarii completate de participanti.
Plata se poate face in mai multe transe, la finalizarea uneia sau mai multor grupe de instruire/
cursuri. La ultima tranșă de plată, experții AFIR verifică dacă au fost respectate condițiile inițiale de
implementare, respectiv dacă numărul de persoane instruite în cadrul proiectului este de minimum
70% din numărul total de persoane prevăzut inițial în cadrul contractului de finanțare; în caz contrar,
se procedează la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit, cu încetarea
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contractului de finanțare. Experții AFIR întocmesc certificatele de plată și efectuează plata
cheltuielilor eligibile către beneficiari.
11. AVANSURILE
Atenţie! AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau
la o instituţie bancară.
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 Plată 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 şi 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 şi
contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.
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 depună 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.
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12. ACHIZIȚIILE
Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice (Legea nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare) precum şi Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii
pentru beneficiarii privati/publici publicate de pe site-ul www.afir.info. Pentru decontare bunurilor
achizitionate, beneficiarul privat va prezenta documentele justificative din Instructiunile de plata,
anexa la Contractul de finantare.
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţii atrage neeligibilitatea
cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.
Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere
următoarele principii: Nediscriminarea; Tratamentul egal; Recunoaşterea reciprocă; Transparenţa;
Proporţionalitatea; Eficienţa utilizării fondurilor; Asumarea răspunderii.
12.1. DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII
Termenul de finalizare al achizițiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, se va
corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată
menţionată la art. 4 din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare.
Atenţie! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, înainte de semnarea contractului
de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii din Manualul de achiziţii
postat pe pagina de internet AFIR.
12.2. REGIMUL CONFLICTULUI DE INTERESE
În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de interese
prevăzute în capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările
ulterioare.
Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din
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consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor
acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel
puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câştigător deţine
pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie (art. 14 din
OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare).
Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere
principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările
ulterioare.
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13. TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru
efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul Cererii de plată, se va atașa
și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.
În prima fază, Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în 2 (două) exemplare originale,
pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar.
Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE
DE PLATĂ (Anexă la Contractul de finanţare).
Ulterior, după verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de
verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR –
în funcție de tipul de proiect).
Beneficiarul va depune la GAL/CRFIR, Dosarele cererilor de plată în conformitate cu Declaraţia de
eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare.
Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor
Contractului/Deciziei de finanțare. Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către
beneficiar de maximum două ori în perioada de execuție a Contractului de finanțare. În situația în
care se aprobă prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni,
beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadă de execuție
aprobată.
În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor
legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor
Cererilor de Plată distinctă pentru TVA.
Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în prevederile
OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, conform
dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.
Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății,
în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele
autorizate și rambursate în cadrul proiectului.
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Beneficiarul va întocmi cererile de plată în conformitate cu Anexa II - Instrucţiuni de plată, anexa la
contractul de finantare.
Beneficiarul va întocmi rapoarte de activitate (intermediar/final) cu privire la activitățile prestate,
pe care le va înainta OJFIR, în vederea aprobării. Numai după aprobarea acestor rapoarte de către
OJFIR, beneficiarul poate depune Dosarul Cererii de Plată aferent fiecărei tranșe de plată, însoțit de
documentele justificative, la OJFIR, în conformitate cu Instrucțiunile de plată, anexa la contractul de
finantare.
Beneficiarul poate opta pentru plata finanțării nerambursabile în mai multe tranșe. Fiecare cerere
de plată va fi însoțită de Raportul de Asigurare emis de către un auditor financiar autorizat.
Beneficiarul va prezenta cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen
de 6 luni de la data semnării prezentului contract de finanțare cu AFIR, sub sancțiunea rezilierii de
drept a acestuia.
Documente necesare la depunerea cererii de plata sunt:
 Cererea de plată și anexa – Identificarea financiară
 Raportul de asigurare întocmit de auditorul autorizat;
 Pentru persoanele juridice de drept public, dovada capacității financiare pentru
implementarea tuturor proiectelor selectate în cadrul apelului de proiecte. Acest document
se atașează și se verifică numai la prima cerere de plată care conţine cheltuieli aferente
persoanei juridice de drept public, în conformitate cu prevederile specifice planificării
bugetare aplicabile entităţilor publice.
 Pentru toate cheltuielile, documentele justificative de plată trebuie să fie atașate fizic (în
copie);
 Declarația de cheltuieli (atât pentru cheltuielile externalizate, cât și pentru cheltuielile
neexternalizate);
 Procese verbale de predare–primire a serviciilor achiziționate (dacă este cazul) (pentru
cheltuielile externalizate);
 Procese verbale de recepție a bunurilor achiziționate (dacă este cazul) (pentru cheltuielile
externalizate);
 Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate);
 Declarația pe propria răspundere a beneficiarului, privind respectarea criteriilor de
eligibilitate și selecție menționate în Cererea de finanțare și a faptului că actuala solicitare
de rambursare nu a mai fost făcută prin alt program;
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Alte documente justificative (se vor specifica după caz).

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maximum 90 de zile calendaristice
de la data înregistrării Cererii de plată conforme.
Atenţie! Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a Cererii pentru prima tranșă
de plată prevăzute de art. 4 din H.G. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, 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, în vigoare
la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.
14. MONITORIZAREA PROIECTULUI
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/AFIR a datelor de contact (denumire, adresă, titlu și valoare proiect).
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin proiect, 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 dispoziţia
AFIR. Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru
activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți.
15. ANEXE
Cererea de finanțare
Anexa 1 – Fișa Măsurii 1/1C
Anexa 2 - Acord de parteneriat
Anexa 3 - Contractul de finantare – model
Anexa 4 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal (AFIR)
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Anexa 5 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GAL)
Anexa 6 - Fundamentarea Bugetara
Anexa 7 – Rezultate finale recensământ populație 2011
Anexa 8 – Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de
raportare a plăților efectuate de către AFIR aferente proiectului, către GAL Microregiunea
Dâmbovița Sud-Vest
E1.2.1L Fișa de încadrare proiect
E1.2L Fișa de evaluare generală a proiectului
E3.4L Fișa de solicitare înformații suplimentare
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