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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea   
MĂSURII M1/1C „DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE IN DOMENIUL AGRICOL”   
(Versiunea 1 - noiembrie 2018)   
 

 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 
potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) si constituie un suport informativ 
complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor 
specifice ale PNDR 2014 – 2020 si Strategiei de Dezvoltare Locala 
GAL RAZIM.  
 Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, 
elaborarea, editarea şi depunerea proiectului de investiţii, precum 
şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării 
proiectului dumneavoastră.  
 
 De asemenea, conţine informații privind condițiile generale de 
eligibilitate a cheltuielilor, pentru care se acordă fonduri nerambursabile, 
documentele pe care trebuie să le prezentaţi, precum și alte informaţii 
utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a 
actualizării legislatiei naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului 
urmând a fi publicată pe pagina de internet www.galrazim.ro.   
Solicitantii pot obtine informatii/clarificari legate de completarea si pregatirea Cererii de 
finantare direct la sediul GAL RAZIM, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina web dedicate 
http://www.galrazim.ro.   
 
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA GAL RAZIM 
Comuna Sarichioi, str. Principala, nr. 691A 
Telefon: 0745.209.415 / 0742.187.190 
e-mail: galrazim@gmail.com  
Web: www.galrazim.ro 

http://www.galrazim.ro/
http://www.galrazim.ro/
mailto:galrazim@gmail.com
http://www.galrazim.ro/
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Capitolul 1 - DEFINITII SI ABREVIERI 
 

 

1.1 Definitii 
 

 Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un 
contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  
 Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o 
înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii 
finanţării nerambursabile;  
 Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. 
Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;  
 Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi 
obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii 
specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în 
scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020; 
 Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.  
 Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.  
 Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 
precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Cntractul de finanţare pentru FEADR;  
 Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este 
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în 
vederea contractării; 
 Expert formator – persoana fizica cu experienta, abilitati si competente profesionale specifice in 
domeniul instruirii, prin utilizarea de metode si tehnici specifice, dovedite prin documente justificative in 
conditiile legii si prevazute in prezentul Ghid al Solicitantului; 
 Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 
obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili 
şi tipul sprijinului;  
 Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de 
eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi care nu trebuie 
returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei 
conform proiectului aprobat de AFIR;  
 Grup tinta – fermieri care pot participa in cadrul cursurilor de formare profesionala conform 
Ghidului Solicitantului; 
 Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai 
sectoarelor public, privat și societatea civilă; 
 LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare 
a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions 
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de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei 
Rurale”; 
 Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;  
 Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 
(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 
 Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea 
infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) 
aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, 
fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.  
 Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor 
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);  
 Partener – entitate publica sau privata care poate participa alaturi de Solicitant la depunerea 
unei Cereri de finantare si implementarea proiectului in cadrul PNDR 2014-2020, in conformitate cu 
prevederile Acordului de parteneriat semnat; 
 Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, 
procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie 
crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;  
 Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 
desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 
 Strategie de Dezvoltare Locală - Document transmis de GAL-uri către Autoritatea de 
Management și care sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și 
resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER; 
 Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;  
 Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin 
FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a 
proiectului;  
 Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau 
lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu 
pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului 
de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul 
proiectului;  
 Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, 
lucrări;  
 Zi – zi lucrătoare, daca nu se precizeaza altfel; 

 
1.2 Abrevieri 
 

 PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;  
 FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare 
creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  
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 MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
 DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  
 AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;  
 DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;  
 OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);  
 CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;  
 CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean CS – Comitet de selecție DI – Domeniu de 
intervenție DLINRNDR – Direcţia LEADER, Investiții Neagricole și Rețeaua Națională de Dezvoltare 
Rurală; 

 GAL - Grup de Acţiune Locală GAL RAZIM  
 SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;  
 SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din 
cadrul AFIR;  
 SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale;  
 SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale;  
 CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 
Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale;  
 CI SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și 
Investiții Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale;  
 OG – Ordonanța Guvernului;  
 OUG - Ordonanța de Urgenta a Guvernului; 

 UAT – Unitate Administrativ Teritorială; 

 SFP – Serviciul de Formare Profesionala; 
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Capitolul 2 - PREVEDERI GENERALE 
 

2.1 – Contributia masurii M1/1C la domeniile de interventie 
 

 

Masura M1/1C contribuie in mod direct la cresterea competitivitatii si modernizarii sectorului 
agricol, prin incurajarea dezvoltarii resursei umane, in scopul imbunatatirii conditiilor de viată si 
reducerii somajului si fenomenului migratiei în teritoriul acoperit de GAL RAZIM.  

Masura M1/1C „DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE IN DOMENIUL AGRICOL” se incadreaza in 
prevederile art.4: i) Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

Contribuția măsurii la domeniul de intervenție (DI) prevăzute în Regulamentul (UE) 1305/2013, 
art. 5: Măsura contribuie în principal la domeniul de intervenție DI 1C) Încurajarea învățării pe tot 
parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier, respective la Prioritatea GAL – 
P2 “Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea reinniorii generatiilor de fermieri si 
dezvoltarea competentelor manageriale ale fermierilor”.  

Măsura corespunde Art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/ 2013 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de 
informare - (1) Sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități 
demonstrative și acțiuni de informare. Acțiunile de formare profesională și de dobândire de competențe 
pot include cursuri de formare, ateliere de lucru și îndrumare profesională. 

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg (UE) 1305/2013: 
Mediu si clima: Transferul de cunoștințe joacă un rol important în înţelegerea şi asumarea de către 
fermieri a angajamentelor privind protejarea biodiversității în zonele Natura 2000, precum şi a acţiunilor 
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), a importantei 
managementului sustenabil al terenurilor agricole, prin adoptarea de culturi rezistente la secetă, 
identificarea de surse de energie regenerabilă care să conducă la limitarea emisiilor din agricultură. 
Inovativ: Implementarea masurii va facilita accesul fermierilor din teritoriul GAL RAZIM la informatii 
privind tehnici noi si inovatoare in agricultura, precum si practici agricole privind promovarea produselor 
si culturilor cu specific local, care sa asigure viabilitatea si sustenabilitatea exploatatiilor agricole si in 
consecinta care sa conduca la cresterea veniturilor din agricultura. 

Obiectiv specific local al masurii: Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin îmbunătăţirea 
competenţelor şi cunoştinţelor de bază (privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole si protectia 
mediului, cresterea calitătii managementului la nivel de fermă, restructurarea si modernizarea în 
sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere) prin acţiuni de formare 
profesională şi transfer de cunoştinţe în rândul fermierilor (în special tineri fermieri si membrii ai 
asociatiilor de producatori). 

 

2.2 – Contributia publica totala 
Contribuţia publică totală, pentru Masura M1/1C „Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol”, 
este de 32.713 euro,  din care 85 % contribuție europeană – FEADR și 15% contribuţia națională de la 
bugetul de stat. Valoarea lansata pentru prezenta sesiune este de 25.000 euro.  
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2.3 – Tipul sprijinului, sumele aplicabile si rata sprijinului  
 

Intensitatea sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit. 

Tipul de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013: 
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile 
este de pana la 100%, fara a depasi valoarea maxima de 25.000 de euro/proiect.  

Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionat au fost stabilite in conformitate cu 
obiectivele si prioritatile identificate in SDL GAL RAZIM, prin raportarea la specificul local al teritoriului 
GAL. 

 

2.4 – Aria de aplicabilitate a masurii  
 

Spatiul LEADER eligibil in acceptiunea acestei masuri, cuprinde totalitatea comunelor si oraselor sub 

20.000 de locuitori, ca unitati administrative-teritoriale, impreuna cu satele componente. 
 

Aria de aplicabilitate a masurii M1/1C o constituie teritoriul GAL Razim, care cuprinde 9 unitati 
administrative-teritoriale din judetul Tulcea, astfel: Baia, Babadag, Ceamurlia De Jos, Frecatei, Jurilovca, 
Mihai Bravu, Mihail Kogalniceanu, Slava Cercheza, Sarichioi. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile 
efectuate in cadrul proiectului, trebuie sa fie realizate in teritoriul GAL RAZIM. 

2.5 – Legislatia nationala si comunitara aplicabila masurii 
 

Legislația europeană  
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 
al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare  
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, 
(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale 
Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare  
Regulamentul (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE 
ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile 
de atribuire a contractelor de achiziții  
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările 
şi completările ulterioare  
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu 
modificările şi completările ulterioare  
Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și 
utilizarea monedei euro, cu modificările ulterioare.  
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, lizarea monedei euro, 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. 
 
Legislația națională  
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - cu modificarile si completarile ulterioare  
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  
Hotărârea nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, precum și pentru modificarea art.6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1186/2014 privind 
organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină şi de 
Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare.  
Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.751/18.05.2017 pentru aprobarea structurii 
organizatorice, a regulamentului de organizare și funcționare și a statului de funcții pentru Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de de achizitie publica, 
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile 
si completarile ulterioare  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și 
Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și completările ulterioare.  
Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 
programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.  
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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime 
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul garantării, aprobată prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare.  
Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.2093/R/2017 privind aprobarea structurii 
organizatorice și a statului de funcții ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.1370/R/2017 privind aprobarea Regulamentului 
de Organizare și Funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și 
completările ulterioare.  
Ordinul MADR nr.207/2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind realizarea procedurilor pe 
activități. Codificare structuri MADR – Adresa nr.34007/05.12.2017.  
Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
garantării.  
Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 
publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare.  
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice.  
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 835/2016 privind modificarea anexei la Ordinul 
ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcționare a Comitetului de selecție şi a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiectele 
aferente măsurii 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe şi acțiuni de informare" din Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).  
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 834/2016 privind modificarea anexei la Ordinul 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură 
pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente 
Măsurii 1 - “Acțiuni pentru transferul de cunoștințe şi acțiuni de informare” din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală.  
Legea nr. 31/1990 - privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 

 



 
 
 
 

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim”, 
finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  

PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER  
Contract nr. C19401094011623818322 / 09.11.2016 

12 
_____________________________________________________________________________________ 
Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii M1/1C “Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol” / 
Asociatia G.A.L. Razim; Sediu social: Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, nr. 691A, Jud. Tulcea / Decizie de autorizare 
nr. 094 / 08.09.2016; CIF 36484297 / Tel.: 0745.209.415; e-mail:galrazim@gmail.com; 

Capitolul 3 - DEPUNEREA PROIECTELOR 
 
 

Dosarul Cereriii de finantare (Cererea de finantare si anexele tehnice si administrative conform 
listei documentelor) se completeaza in 3 exemplare (1 original + 2 copii), pe suport de hartie, la care se 
adauga 3 exemplare electronice, scanate in format PDF, se depune la sediul GAL RAZIM, din sat 
Sarichioi, str. Principala, nr. 691A, comuna Sarichioi, judetul Tulcea, in zilele lucratoare, de luni pana 
vineri, intre orele 11:00 – 14:00, in intervalul de derulare a sesiunii de depunere de proiecte.  

Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii de depunere se opreşte înainte de termenul limită 
prevăzut în apelul de selectie, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse ajunge la 110% 
din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii lansate, cu excepția primelor 5 zile lucratoare.   

Informatii privind perioada de derulare a sesiunii de depunere a proiectelor vor fi cuprinse in 
apelul de selectie lansat de catre GAL, disponibil (in varianta detaliata) la sediul GAL (pe suport tiparit) si 
pe site-ul GAL www.galrazim.ro/apeluri-de-selectie-active, precum si la sediul OJFIR Tulcea si la sediile 
UAT partenere GAL (in varianta simplificata).    

Alocarea financiara aferenta masurii de finantare M1/1C „Dezvoltarea resursei umane in 
domeniul agricol” in cadrul acestei sesiuni este de 25.000 euro si reprezinta alocarea totala a masurii 
M1/1C.  

Pentru Masura M1/1C pragul minim este de 10 puncte si reprezinta pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finantare.  
 

Capitolul 4 - CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura M1/1C “Dezvoltarea resursei umane in 
domeniul agricol” sunt: 

 Entități publice: Instituții de învățământ (licee şi colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar) 
 Entitati private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
selecție: persoane juridice care activează în domeniul formării profesionale (inclusiv ONG-
uri: organizatii constituite în conformitate cu Legea 246/ 2005 pentru aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările 
ulterioare, care au în obiectul de activitate/ statutul propriu derularea de activităti în 
domeniul formării adultilor);  

 

ATENȚIE! IMM-urile trebuie să aibă prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului în 
care se încadrează acțiunea eligibilă propusă prin proiect. Obiectul principal sau obiectul secundar de 
activitate autorizat, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004, prevăzut în Certificatul constatator 
emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii cererii de finanțare, 
trebuie să cuprindă codul CAEN pentru formarea profesională a adulților (8559 - Alte forme de 
învățământ).  
ONG–urile trebuie sa aibă prevăzut în statut prestarea de activități de formare, în acord cu activitățile 
prevăzute în fișa măsurii. 
 
 

http://www.galrazim.ro/apeluri-de-selectie-active
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Categoriile de solicitanți restricționați de la finanțare în cadrul acestei măsuri sunt: 
a) solicitanţii/beneficiarii, după caz, înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 
SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi 
majorărilor de întârziere;  
b) solicitanţii/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate 
din proprie iniţiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar solicitanţii/beneficiarii care au contracte de 
finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 2 ani de la 
data rezilierii;  
c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu AFIR, 
până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii;  
În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii 
care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor 
PNDR 2014-2020. 
Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate 
depune mai multe proiecte de servicii simultan la două sau mai multe GAL-uri din același județ, județe 
diferite sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe lângă condițiile 
minime menționate mai sus, următoarele condiții:  

- acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de 
acțiuni de formare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv proiecte finanțate 
în perioada de programare 2007-2013;  

- acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de 
către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat; 

 

Beneficiari indirecti (grup tinta): 
a) fermieri, care activează în fermele mici; 
b) beneficiari de sprijin ai sub-măsurii GAL M2/2B 

 

Grupul țintă (beneficiari indirecți) este format exclusiv din fermieri (inclusiv persoane fizice) deținători 
de exploatații agricole (care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Razim).  
Nu este permisă participarea aceluiași cursant din grupul țintă la mai multe cursuri de formare 
profesională derulate prin M1/1C, pe aceeași tematică sau la mai multe cursuri de formare profesională 
sprijinite prin alte programe cu finanțare nerambursabilă pe aceeași tematică.  
În acest sens participanții vor depune o declarație pe propria răspundere că nu au participat la un curs 
gratuit pe aceeași tematică.  
În vederea demonstrării apartenenței la grupul țintă, beneficiarul are obligația de a verifica încadrarea 
persoanelor din grupul țintă.  

Documente doveditoare apartenenta grup-tinta beneficiari indirecti:  
- CI 
- CUI 
- Contracte de finanțare pentru beneficiarii măsurilor GAL RAZIM,  
- Documente care să ateste dreptul de folosință sau de proprietate a exploatației, respectiv 

înscrierea exploatației la ANSVSA sau la Registrul agricol/ extras din Registrul exploatațiilor de la 
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ANSVSA, DSVSA sau circumscripție veterinară din anul în curs sau anul precedent în funcție de 
termenul de înscriere la APIA. 
 

ATENȚIE! Numărul minim al beneficiarilor indirecți/ grupului țintă ai unui proiect depus în cadrul 
măsurii M1/1C, cu valoarea maximă nerambursabilă solicitată de 25.000 euro este de 70 persoane 
instruite (participanți la programele de formare profesională). Dimensiunea minimă a grupului țintă 
reprezintă un indicator obligatoriu pe care solicitantul/beneficiarul trebuie să îl îndeplinească pentru 
demonstrarea oportunității și necesității proiectului. 
 

Capitolul 5 - CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
 
Organismele care oferă servicii de formare profesionala/transfer de cunoștințe dispun de 

capacitățile corespunzătoare și anume, de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini 
cu succes această sarcină.  

Beneficiarii care depun proiecte pe această măsură vor trebui sa fie înființați legal și să fie 
autorizați să presteze activitățile propuse în proiect și prevăzute în fișa măsurii. 
 
Conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca un solicitant care solicita sprijin prin aceasta 
masura, sunt:  
 

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;  
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare ale solicitantului, precum și declarațiile pe 
proprie răspundere anexate la cererea de finanțare. 

 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare 
profesională; 
Se verifică conform Certificatului constatator ORC (care trebuie sa cuprinda codul CAEN 8559 – Alte 
forme de invatamant, autorizat), act constitutiv, statut sau orice document legal din care rezultă 
domeniul de activitate dacă solicitantul are în obiectul de activitate, activități specifice domeniului de 
formare profesională și/sau activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare. 
 

 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 
Solicitantul va propune un număr de experți considerat de către acesta necesar, care vor fi implicați în 
derularea activităților proiectului a căror specializare corespunde activităților de formare derulate prin 
proiect, ce urmează a fi desfășurate de către aceștia. Vor fi nominalizați toți experții implicați în 
derularea activităților proiectului, atât experții specializați în domeniile acoperite de obiectivul 
proiectului cât și experții în atribuțiile cărora intră activitățile de organizare. Se vor atașa copii după 
documentele care atestă expertiza experților (diplome, CV-uri etc.) și declarațiile de disponibilitate ale 
experților (semnate și datate) pe întreaga perioadă de derulare a activităților proiectului.  
Se verifică lista personalului implicat în proiect specializati pe fiecare domeniu de actiune propus in 
proiect și documentele anexate. 

 

 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională; 



 
 
 
 

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim”, 
finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  

PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER  
Contract nr. C19401094011623818322 / 09.11.2016 

15 
_____________________________________________________________________________________ 
Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii M1/1C “Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol” / 
Asociatia G.A.L. Razim; Sediu social: Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, nr. 691A, Jud. Tulcea / Decizie de autorizare 
nr. 094 / 08.09.2016; CIF 36484297 / Tel.: 0745.209.415; e-mail:galrazim@gmail.com; 

Se vor verifica documentele doveditoare depuse de Solicitant, de ex.: contract de servicii/ finantare 
(proiect cu finantare nerambursabila in care a realizat activitatea de formare profesionala). 
 

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice 
de formare; 
Se verifică dacă solicitantul a bifat in Declarația pe propria răspundere a solicitantului (Anexa 1B) faptul 
că solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară. Capacitatea financiară va fi demonstrată prin 
prezentarea situaţiilor financiare pentru solicitant (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – 
formularul 20, formularele 30 şi 40, pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz), unde “n” este anul anterior 
depunerii cererii de finanţare, înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional 
(rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0); (după caz).  
 
Suplimentar, vor fi avute în vedere inclusiv următoarele prevederi:  
 

 Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR) 
Se va verifica Declaratia pe propria raspundere a solicitantului – Anexa 1B.  
 

 Solicitantul nu trebuie să fie în stare de faliment ori lichidare;  
Se va verifica Certificatului constatator ORC. Nu se verifica in cazul solicitantilor infiintati in baza O.G. 
nr.26/2000 si al entitatilor publice.  
 

 Solicitantul si-a îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de 
asigurări sociale către bugetul de stat; Se vor verifica Certificatele de atestare fiscala, valabile la data 
depunerii Cererii de finanţare, care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice şi de Primăriile pe raza cărora îşi au sediul social, puncte de lucru şi graficul 
de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidate.  
  

 Nu sunt create condiții artificiale pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul 
prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 
nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului.  
Durata unui proiect este de maxim 24 luni.  
Calendarul de desfășurare a proiectului, capacitatea tehnică și financiară a furnizorului, numărul de 
experți formatori și numărul de cursanți vor trebui corelate cu numărul de cursuri propuse prin proiect și 
durata maximă a proiectului. 
 

Capitolul 6 - CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 
 

 

6.1 - Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 
 

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 prevederile 
cuprinse in Cap. 2 – Prevederi generale, din prezentul Ghid, în limita valorii maxime eligibile a sprijinului, 
respectiv 25.000 euro / proiect.  
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Cheltuielile eligibile vor fi acordate pentru cursurile de formare profesionala de scurta durata 
cu o durata (ex. initiere, perfectionare) de min. 40 de ore (5 zile).  

Se pot propune programe de instruire cu perioade diferentiate de pregatire, in functie de nivelul 
de pregatire al beneficiarilor finali, precum si de tematica programului de formare profesionala, in 
vederea imbunatatirii si perfectionarii cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice in 
domeniul agricol si agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si 
agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate, asociativitatea in 
agricultura si avantajele etc. 
 

ATENTIE! Cursurile de formare profesională organizate în cadrul prezentului Apel de propuneri de 
proiecte nu se supun prevederilor art. 21 din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a 
adulților. 
 

Pentru organizarea cursurilor de formare profesionala, solicitanții eligibili vor avea în vedere cele două 
domenii de formare profesională: 
 

1. Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice, specifice pentru practicarea și gestionarea 
activităților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermierilor, precum și a managementului general 
al fermei. Acest domeniu de formare profesională cuprinde următoarele module: 

 
a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și 
inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării (35 ore maximum); 
b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului 
de grajd, îmbunătățirea calității producției (24 ore maximum); 
c) Diversificarea activităților în exploatațiile agricole (24 ore maximum); 
d) Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) în special pentru tinerii 
fermieri care primesc sprijin prin intermediul M2/2B (40 de ore maximum). 
Pentru acest domeniu, un proiect de formare profesională poate să cuprindă în programă (curriculă) 
referințe din toate modulele, obligatorii fiind referințe din minim 2 module/ Un participant nu poate 
beneficia de instruire pe aceleasi module în cadrul proiectelor finanțate prim măsura M1/ 1C. 
În cadrul proiectului pot fi prevăzute și activități practice. 
 

2. Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor privind aspectele de mediu, schimbări 
climatice, gestionarea eficientă a resurselor naturale, precum și implementarea angajamentelor de 
agro-mediu și climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puțin aspectele legate de completarea și 
depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, 
necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor, precum și 
însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv 
protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din 
atmosferă (40 ore maximum). 
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Cursul propus va include referințe din minim 3 module aferente celor două domenii menționate mai sus, 
dintre care cel puțin un modul aferent domeniul 2 de formare profesionala (privind aspectele de mediu, 
schimbări climatice, gestionarea eficientă a resurselor naturale, precum și implementarea 
angajamentelor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică). 
În cadrul proiectului pot fi prevăzute și activități practice. 
 
În cadrul proiectelor ce prevăd acțiuni de formare profesională numărul minim admis de participanți/ 
acțiune de formare este de 10 persoane. Numărul maxim de participanți pe o grupă de formare 
profesională este de 28 de persoane. 
 
Beneficiarul poate desfășura, cu titlu de exemplu, următoarele activități eligibile: 

 Identificarea, selectarea și asigurarea participanților la evenimentele de învățare; 
 Asigurarea locațiilor în care se vor desfășura evenimentele de învățare; 
 Administrarea programelor de formare (selecție, înscriere participanți, derulare programe de 

formare, organizare sesiuni de evaluare, certificare, eliberare certificate sau atestate de 
absolvire); 

 Asigurarea experților formatori și a invitaților – persoane resursă pe o anumită temă; 
 Asigurarea materialelor informative, a suporturilor de curs, etc; 
 Asigurarea materialelor didactice pentru participanți, ex: block notes, instrumente de scris, 

mapă pentru documente și orice alte materiale necesare bunei desfășurări a sesiunilor teoretice 
și/ sau practice; 

 Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea sesiunilor teoretice și a aplicațiilor practice; 
 Asigurarea facilităților de cazare (minim pensiune 3 stele sau echivalent), masă (3 mese pe zi) și 

transport de la domiciliu la locația de formare (se vor deconta cheltuielile de transport ale 
participanților), la târguri sau evenimente relevante pentru obiectivele de învățare, respectiv la 
locațiile aplicațiilor practice pentru participanții la cursuri; 

 Asigurarea metodei de evaluare a participanților; 
 Implementarea sesiunilor de instruire. 

 

Aspecte generale privind derularea cursurilor:  
 Fiecare participant va primi suportul de curs în format scriptic și electronic.  
 Toate materialele editate, tiparite și distribuite pentru și pe parcursul sesiunilor de 

instruire vor prezenta elemente de identitate vizuală conform Ghidului de utilizare a elementelor de 
identitate vizuală pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, întocmit în 
baza Anexei III din Regulamentul (UE) nr. 808/2014, art. 2.2 – Responsabilitățile beneficiarilor.  

 La sfârşitul fiecărei sesiuni de formare profesională, cursanții vor primi atestate de 
participare. Semnarea atestatelor de participare se face de către beneficiarul proiectului. 

  Responsabilitatea privind corectitudinea informațiilor menționate în atestatele de 
participare aparține exclusiv beneficiarului proiectului.  

 Se vor elibera atestate de participare doar pentru fermierii care au participat la tot 
programul de formare profesionala (minim 5 zile/40 ore de instruire).  
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 Beneficiarul proiectului este responsabil pentru gestionarea atestatelor și pentru 
eliberarea acestora pe perioada de implementare a contractului și la cerere, a duplicatelor.  
 

Cheltuielile eligibile sunt: 

 Cheltuieli cu onorariile prestatorului (inclusiv salarii, onorarii, cazare, masă și transport pentru 
experti), manager proiect, personal administrativ); 

 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 de formare; 
- alte cheltuieli pentru derularea proiectului (de ex: cheltuieli pentru închiriere, costurile 

utilităților aferente spațiului în care se desfășoară managementul de proiect acolo unde se 
justifică cheltuieli poștale, de telefonie, servicii de traducere și interpretare; editarea și tipărirea 
de materiale pentru sesiuni de instruire (formare profesionala); 

- costurile chiriei aferente spaţiului în care se desfăşoară managementul de proiect; 
- cheltuieli cu plata auditorului, maximum 2% din totalul cheltuilelilor eligibile, exclusiv cheltuiala 

cu auditul; 
 

Toate cheltuielile vor fi eligibile și verificate în conformitate cu instrucţiunile de plată. 
*Toate materialele editate, tiparite și distribuite pentru și pe parcursul sesiunilor de instruire vor 
prezenta elemente de identitate vizuală conform Anexei III din Regulamentul (UE) nr. 808/2014, art. 2.2 
– Responsabilităţile beneficiarilor. 
 
Pentru prezentul apel de propuneri de proiecte este aplicabil plafonul de 71,43 euro/ cursant / zi de 
instruire, care reprezintă costul maxim/cursant/zi de instruire.  
 
Astfel, valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil se poate solicita doar in situatia unui grup 
tinta asumat de minim 70 de persoane care urmeaza un program de formare profesionala cu o durata 
de minim 5 zile (40 de ore).  
 
Plafonul indicat acopera toate cheltuielile eligibile aferente proiectului, asa cum au fost enumerate in 
lista indicativa a chetuielilor eligibile.  
Acest plafon nu reprezintă opțiuni de costuri simplificate și prin urmare cheltuielile nu pot fi rambursate 
decât în baza unor documente justificative aferente costurilor eligibile suportate și plătite în 
conformitate cu lista indicativa a cheltuelilor leigibile si, dupa semnarea contractului de finantare, în 
conformitate cu instrucțiunile de plată, urmând ca rezonabilitatea costurilor să fie verificată atat in 
etapa de evaluare la GAL a cererii de finantare, cat si în etapa de avizare a achizițiilor și autorizare a 
plăților la AFIR, atât global, raportat la costul maximal pe cursant prevăzut în cererea de finanțare, cât și 
raportat la fiecare categorie de costuri eligibile în parte.  
 
Atenție! Pentru stabilirea valorii totale/ eligibile a proiectului, solicitantul va avea în vedere prevederile 
Anexei 6 “Plafoane cheltuieli” la prezentul Ghid, pentru încadrarea în limitele maximale admise. Pentru 
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justificarea valorilor utilizate, solicitantul va prezenta câte două oferte conforme pentru servicii/ bunuri 
a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă pentru servicii/ bunuri care nu 
depășesc această valoare. 
Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 
prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

 sa fie datate, personalizate și semnate; 

 sa conțină detalierea unor cerințe minimale; 

 sa conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii de bunuri/servicii; 
În detalierea resurselor financiare pentru fiecare activitate în parte va trebui să fie evidențiate tipurile 
de cheltuieli acoperite. 
 
 

6.2 - Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

 
Chltuieli neeligibile (suportate integral de catre beneficiarul proiectului):  

 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;  
 Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor si pădurilor, precum 

si pentru vizite in exploatatii si in paduri; (Art 14/ Reg. 1305/2013); 
 
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 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 
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; 
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 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. 

 

ATENTIE! Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern 
Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 
 

Capitolul 7 - SELECTIA PROIECTELOR 
 
 

 

7.1 – Criterii de selectie si punctaj 
 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie aprobate conform Fisei 
masurii M1/1C, iar sistemul de punctare este următorul: 

 
 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selectie Punctaj 

CS.1. Vor fi selectate proiecte care cuprind in descrierea metodologiei de instruire 
toți trainerii implicați în activitatea de formare profesională care: 
a) au desfasurat activitate didactica de minim 3 ani sau au sustinut 
anterior ca traineri minimum 12 cursuri* in cadrul unor proiecte de formare 
profesionala și/sau contracte de formare profesionala - 40 puncte; 
b) au desfasurat activitate didactica de min. 1 an sau au sustinut anterior 
ca traineri minimum 4 cursuri in cadrul unor proiecte de formare profesionala 
si/sau contracte de formare profesionala - 30 puncte;  

Maxim 40   

CS.2. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care propun costul cel mai mic pe 
cursant pentru o zi de instruire. 

a) cost/cursant/zi de instruire sub 50 euro - 30 puncte  
b) cost/cursant/zi de instruire peste 50 euro– 25 puncte 

Maxim 30 

CS.3. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care includ in grupul tinta beneficiari ai 
masurii M2/2B. 
Punctajul se va acorda dupa urmatorul algoritm: 

- 1 cursant, beneficiar al Masuri M2/2B - 10 puncte 
- 2 cursanti, beneficiar al Masuri M2/2B  - 15 puncte 
- 3 cursanti, beneficiar al Masuri M2/2B  - 20 puncte 
- 4 cursanti, beneficiar al Masuri M2/2B  - 25 puncte 
- 5 cursanti, beneficiar al Masuri M2/2B  - 30 puncte 

Max. 30 

TOTAL 100 
 

Pentru această măsură pragul minim este de: 10 puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu 
poate beneficia de finantare nerambursabila.  
Selectia proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie.  
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In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea se va face in functie de activitatea didactica 
desfasurata (in numar de ani) sau experienta ca trainer (in numar de cursuri), in ordine 
descrescatoare.    
 

 

7.2 – Procedura de evaluare si selectie 
 

Procesul de evaluare si selectie se va derula conform prevederilor cuprinse in Anexa 11 la 
prezentul Ghid - “Procedura de evaluare si selectie GAL”.   

Selecția proiectelor se va face aplicând regula de „dublu 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, organizațiile din mediul urban 
reprezentând mai puțin de 25%.  

Dupa inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a 
eligibilitatii. Termenul de evaluare a proiectelor este de maxim 30 de zile lucratoare de la data incheierii 
sesiunii de depunere. Daca se considera necesar, expertii evaluatori pot solicita informatii suplimentare 
solicitantilor, termenul de raspuns incadrandu-se in termenul total de evaluare.  

Daca se considera necesar, in vederea verificarii veridicitatii datelor cuprinse in anexele tehnice 
si administrative ale cererii de finantare, se pot efectua de catre expertii evaluatori vizite pe teren. 
Concluzia privind eligibilitatea proiectelor se va consemna numai dupa efectuarea vizitei pe teren, daca 
este cazul. 
 
Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, 
respectiv vor fi semnate de către doi experți - un expert care completează și un expert care verifică. 
 
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat și aprobat 
de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selectie a Proiectelor. Raportul de selecție va fi datat, 
avizat și de către Managerul GAL RAZIM. Toate proiectele selectate de GAL RAZIM, indiferent de 
specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR / CRFIR pe raza caruia se va realiza proiectul, dar nu mai tarziu 
de 15 zile calendaristice de la aprobarea Raportului de selectie final intocmit de GAL.  

Rezultatele evaluarii proiectelor vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL 
www.galrazim.ro , la sectiunea cu acelasi nume, a Raportului de selectie.  

Rezultatele procesului de selectie vor fi comunicate solicitantilor prin transmiterea de notificari, 
care vor contine, pentru proiectele declarate neeligibile, motivele pentru care proiectele nu au fost 
selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost indeplinite sau punctajul obtinut 
pentru fiecare criteriu de selectie – precum si perioada de depunere si solutionare a contestatiilor.  

Solicitantii ai caror proiecte au fost declarate neeligibile sau care se considera ca au fost 
dezavantajati in procesul de evaluare, pot depune contestatii la sediul GAL in maximum 5 zile lucratoare 
de la data primirii notificarii privind neselectarea proiectului, dar nu mai tarziu de 7 zile lucratoare de 
la data transmiterii notificarii de catre GAL.   

Contestaţiile vor fi depuse la secretariatul GAL, din sat Sarichioi, str. Principala, nr. 691 A, 
comuna Sarichioi, judetul Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 11:00 – 14:00. Termenul de 

http://www.galrazim.ro/
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solutionare a contestatiilor este de maxim 10 zile lucratoare, de la data inregistrarii acestora la 
secretariatul GAL. 

Vor fi considerate contestatii si analizate in baza prezentei proceduri doar acele solicitari care 
contesta elemente legate de neconformitatea, eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor 
criterii de selectie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarata 
eligibila/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. Contestatiile vor fi 
instrumentate de catre un expert GAL cu atributiuni specifice din cadrul Compartimentului administrativ. 
Contestatiile depuse in termen, impreuna cu solutia propusa de catre expertul evaluator GAL, vor fi 
inaintate in maxim 2 zile lucratoare Comisiei de solutionare a contestatiilor.  Acestea vor fi insotite de 
documentele justificative aferente, precum si de o situatie centalizatoare a tuturor contestatiilor depuse. 

In urma procesului de solutionare a contestatiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postarea pe 
pagina web GAL www.galrazim.ro , la sectiunea cu acelasi nume a Raportului de contestatie.  

Dupa aparitia Raportului de contestatie pe site-ul GAL, solutia ramane definitiva, iar rezultatele 
procesului de selectie finala vor fi consemnate in Raportul final de selectie, publicat pe site-ul GAL 
www.galrazim.ro , in sectiunea cu acelasi nume.  
Notificarile vor fi transmise cu confirmare de primire din partea solicitantilor, in termen de maxim 5 zile 
lucratoare de la data afisarii Raportului de selectie final.  

 

Capitolul 8 - COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII 
DE FINANTARE 
 
 

8.1 – Completarea cererii de finantare   
 

Ghidul solicitantului, care sta la baza completarii Cererii de finantare este disponibil la sediul 
GAL RAZIM precum si pe site-ul dedicat GAL www.galrazim.ro. Pe baza informatiilor din Ghid, solicitantul 
intocmeste cererea de finanatare: formularul de Cerere de finantare si anexele administrative si 
tehnice. 

Formularul standard al Cererii de Finantare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid si este 
disponibil in format electronic, la adresa www.galrazim.ro.  

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 finantare se va redacta pe calculator, in limba romana si va fi insotita de anexele 
prevazute in modelul standard. Nu sunt acceptate Cereri de Finanţare completate de mana. Anexele 
Cererii de finantare fac parte integranta din aceasta. Documentele obligatorii de anexat la momentul 
depunerii cererii de finantare vor fi cele precizate in modelul cadru de Cerere de finantare.  
Cererea de finantare trebuie completata intr-un mod clar si coerent pentru a inlesni 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 măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.   
 

http://www.galrazim.ro/
http://www.galrazim.ro/
http://www.galrazim.ro/
http://www.galrazim.ro/
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8.2 – Depunerea cererii de finantare   
 

Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod gratuit la 
sediul GAL sau pe site ul GAL www.galrazim.ro.  Solicitantul, informat cu explicaţiile menţionate în  
Ghidul solicitantului, completează formularul de cerere de finanţare (Anexa 1 la prezentul Ghid) şi 
anexează documentele administrative şi tehnice solicitate.   
 
Dosarul Cererii de finantare contine Cererea de Finantare insotita de anexele tehnice si administrative, 
conform Listei documentelor – Partea E din Cererea de finantare, legate intr-un singur dosar, astfel 
incat sa nu permita detasarea si/sau inlocuirea acestora. 
Atentie! Dosarul cererii de finantare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual in ordine de la 
1 la n, in dreapta sus a fiecarui document, unde n este numarul total al paginilor din dosarul complet, 
inclusiv documentele anexate.  
Dosarul Cererii de finantare se depune in 3 exemplare, pe suport de hârtie şi 3 exemplare în copie 
electronica (prin scanare): Formatul electronic va contine Cererea de finantare, insotita de 
documentatia justificativa.  

Scanarea se va efectua dupa finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o rezoluie de scanare 
maxima de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fisiere format PDF. Denumirea fisierelor nu trebuie sa 
conțina caractere de genul: “~ " # % & * : <> ? / \ { | }”, sau sa conțina doua puncte succesive “..”. 
Numarul maxim de caractere ale denumirii unui fisier nu trebuie sa fie mai mare de 128, iar numarul 
maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie sa fie mai mare de 128 de caractere.  

Exemplarele vor fi marcate clar, in partea de sus, dreapta, cu mentiune “ORIGINAL”, respectiv 
“COPIE”.  
Proiectul se va depune personal de catre solicitant/reprezentant legal, sau de catre un imputernicit, prin 
procura legalizata (in original), a reprezentantului legal.  
 
Proiectul se va inregistra in Registrul de intrari/iesiri cereri de finantare, atribuindu-i-se un numar de 
inregistrare, solicitantul primind un bon cu acest numar.  
 
Atentie! GAL nu va realiza codificarea Cererii de finantare, aceasta realizandu-se la nivel de OJFIR / 
CRFIR. 
 
 

8.2.1 – Documente necesare la depunere    
 
Dosarul cererii de finanțare va fi format din Cererea de finanțare (Anexă la prezentul Ghid) și 
următoarele documente obligatorii:  
 
1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, 
elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, 
perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 
programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de 
servicii (Anexa 2).  

http://www.galrazim.ro/
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2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării 
altor programe de finanțare nerambursabilă. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind 
obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, 
în funcție de tipul serviciului. Documentele trebuie să prezinte viza finanțatorului. 
 
3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (CV-uri, 
diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

 Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate de 
fiecare expert propus (Anexa 3);  

 Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului pe toată durata de 
desfășurare a proiectului (Declaratia de disponibilitate – Anexa 4);  

 documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile respective (CV-uri, 
diplome, certificate, referințe, atestate ca formator emise conform legislației în vigoare) atașate 
Cererii de finanțare. 

 
4. Documente constitutive/Documente care să ateste forma de organizare – în funcție de tipul 
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 
Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).  
Pentru persoane juridice cu drept patrimonial se solicita Certificatul constatator emis de către Oficiul 
Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii cererii de finanțare, ce trebuie să cuprindă 
codul CAEN pentru formarea profesională a adulților (8559 - Alte forme de învățământ) și alte 
documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de activitate/activitățile specifice 
ale entității.  
Pentru persoane juridice fără scop patrimonial se solicită: 
- Extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție 
teritorială își are sediul; 
 - Documente statutare inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, dacă este 
cazul; 
- Hotărîrea judecătorească de înființare.  
- Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de activitate/activitățile 
specifice ale entității privind formarea profesională.  
Dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul 
va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină. 
 
5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 
92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către: a) Organul fiscal competent din 
subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către 
bugetul general consolidat al statului;  
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după 
caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
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asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are 
datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 
 

6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 
prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:  

 să fie datate, personalizate și semnate;  

 să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;  

 să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.  
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al 
performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere 
financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, 
verificabile de către experții evaluatori.  
 

7. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că 

solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați în 

baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.  

 

8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal.  

 

9. Fudamentarea bugetara (Anexa 7)  

 

10. Declaratie privind auditul proiectului (Anexa 8)  

 

11. Declaratie raportare plati catre GAL (Anexa 9)  

 

12. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL (Anexa 10)  

 

13. Alte documente justificative, după caz 

 
8.3 - Verificarea conformitatii la GAL 

 
Verificarea conformitatii - Controlul conformităţii constă în verificarea formularului Cererii de finanţare, 
dacă este corect completată, dacă anexele tehnice şi administrative cerute în Partea E a formularului 
sunt prezente. Expertul care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul electronic al 
documentelor ataşate: Cererea de finantare, inclusiv documentaţia tehnico-administrativa ataşata si 
copia electronică a dosarului cererii de finantare.  

Expertul va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, 
cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, 
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unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate, astfel încât să 
nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.  

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea 
«ORIGINAL». Fiecare pagină va purta semnătura și ştampila solicitantului. Pe copiile documentelor 
originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de 
administraţia financiară), expertul care verifică concordanța va face menţiunea „Conform cu originalul”, 
va semna și datat fiecare pagina a documentului COPIE.  
Exemplarele - copie vor avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE». 
Fiecare pagină a Exemplarelor– copie vor avea menţiunea „Conform cu originalul” şi vor purta 
semnătura şi ştampila solicitantului. 
 
Rezultatul verificării conformității se consemnează de expert în Fişa de evaluare generala a proiectului:  
Partea I - Verificarea conformitatii (Formularul CES1).  Termenul de verificare a conformitatii este de 2 
zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de finantare la GAL. 
 
In cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă (de ex. omisiuni privind bifarea unor 
anumite casete, – inclusiv semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii, proiectul nu 
este considerat neconform). Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant în completarea 
Cererii de finanțare care sunt descoperite de experții verificatori dar care, cu ocazia verificarii 
conformitații, pot fi corectate de catre acestia din urma pe baza unor dovezi/informații prezentate 
explicit în documentele anexate Cererii de finanțare.  
 

Atenție! Necompletarea unui câmp din cererea de finanțare nu este considerata eroare de forma.  
Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere sau nebifarea unei 
casute din Partea F a formularului Cererii de finantare, daca proiectul impune, situație în care 
proiectul este declarat neeligibil.  
Numai erorile de forma se corecteaza in procesul de evaluare prin solicitare de informatii 
suplimentare. 

 

Declararea neconformității conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare. Cererea 
de finantare declarata neconforma va fi inapoiata solicitantului, cu posibilitatea ca, dupa corectarea 
erorilor care au dus la declararea neconformitatii, sa fie redepusa.  
O cerere de finantare poate fi depusa de maxim 2 ori in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere de proiecte.  
Daca în urma verificarii Cererea de finanțare este declarata conforma, se trece la urmatoarea etapa de 
verificare și anume la verificarea eligibilitații acesteia.  
 

8.4 - Verificarea eligibilitatii la GAL 
 
Verificarea eligibilitatii tehnice si financiare consta in: 

- verificarea eligibilitatii solicitantului; 
- verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului; 
- verificarea bugetului indicativ al cererii de finantare; 
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Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în verificarea criteriilor generale de eligibilitate. 
Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. În vederea evitării dublei 
finanțări, se verifică secțiunea C din Cererea de Finanțare, referitoare la finanțări nerambursabile. În 
cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună „Raport asupra utilizării altor 
programe de finanțare nerambursabilă”.  
Verificarea bugetului indicativ al proiectului trebuie să aibă în vedere și verificarea caracterului 
rezonabil al prețurilor utilizate (devize pe obiect). Această verificare trebuie să cuprindă următoarele 
aspecte:  

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

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

 

Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare în urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului, a 
proiectului si a criteriilor de selectie, se consemneaza in Fisa de evaluare generala a proiectului: Partea 
II – Verificarea eligibilitatii (Formularul CES1). 
 

In urma verificarilor, pot exista doua situaţii:  

 proiectul este eligibil 

 proiectul este neeligibil; 
 

Important! Pentru proiectele de investitii, in etapa de evaluare a proiectului, expertii GAL pot realiza 
vizite pe teren, daca se considera necesar.  
Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și 
administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu elementele existente pe 
amplasamentul propus.  
Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidenţiate în etapa verificării 
administrative prin comparaţie cu realitatea de pe teren, pentru a se obţine o decizie rezonabilă privind 
corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție.      
 

GAL RAZIM isi rezerva dreptul de a solicita documente sau informatii suplimentare, daca pe parcursul 
verificarilor si implementarii proiectului, se constata ca acest lucru este necesar. Informatiile 
suplimentare vor fi solicitate de catre expertii evaluatori din cadrul GAL, cu respectarea termenelor si 
procedurii prevazute in Anexa 11 la prezentul Ghid - Procedura de evaluare si selectie GAL.  
Cazurile in care expertii evaluatori din cadrul GAL pot solicita informatii suplimentare, sunt urmatoarele: 

a. pentru asepctele ce vizeaza conformitatea dosarului cererii de finantare (numai in cazul erorilor 
de forma)  
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b. in cazul in care documentatia tehnico contine informatii insuficiente pentru clarificarea unui 
criteriu de eligibilitate sau exista informatii contradictorii in interiorul ei, ori, fata de cele 
mentionate in Cererea de finantare. 

c. In caz de suspiciune privind amplasamentul investitiei, se poate solicita Extras de carte funciara 
si in situatiile in care nu este obligatorie depunerea acestui document; 

d. In cazul in care avizele, acordurile, autorizatiile au fost eliberate de catre autoritatile emitente 
intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre AFIR si institutiile respective; 

e. In cazul in care in bugetul indicativ (inclusiv in devizele financiare si devizele pe obiect) exista 
diferente de calcul sau incadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facuta 
corect.  

 

In cazul in care restul documentelor din Cererea de finantare nu sunt in conformitate cu forma ceruta la 
Capitolul 8.2.1 – “Documente necesare la depunere”, Cererea de finantare va fi declarata neeligibila.  
Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului 
depus. 
Informatiile transmise de solicitanti, care nu au fost solicitate prin formularul specific GAL - Fisa de 
solicitare informatii suplimentare (Formularul IS1) nu vor fi luate in considerare.  

 
Dacă informațiile suplimentare conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul va notifica 
solicitantul asupra acestei situații prin documentul Fișa de solicitare informații suplimentare (Formularul 
IS1) cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului verificator.  
 
8.5 - Verificarea criteriilor de selecție la GAL 
 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de 
finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul Ghid. 
 

Atentie! Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu 
Cererea de finantare. Procesul de selectie si procesul de verificare a contestatiilor se desfasoara 
potrivit “Procedurii de evaluare si selectie GAL” - Anexa 11 la prezentul Ghid, in vigoare la 
momentul lansarii sesiunii, publicata pe site-ul GAL RAZIM, www.galrazim.ro. 

Verificarea criteriilor de selectie si a punctajelor aferente se realizeaza pentru toate cererile de finantare 
eligibile, pe baza Fisei de evaluare generala a proiectului: Partea III - Verificarea criteriilor de selectie 
(Formularul CES1).   
 
8.6 – Eligibilitatea cererii de finantare la nivelul AFIR 
 

Proiectele declarate eligibile si selectate la nivel de GAL pot fi depuse la AFIR numai in perioada sesiunii 
de primire de cererii de proiecte aferente Sub-masurii 19.2 dechise de catre AFIR.  
Solicitantii (sau un imputernicit al acestora) pot depune la AFIR proiectele selectate de catre GAL, nu mai 
tarziu de 15 zile calendaristice de la aprobarea Raportului de selectie final intocmit de GAL si publicat 
pe pagina web www.galrazim.ro. 
Dosarul cererii de finantare contine Cererea de finantare, insotita de anexele administrative conform 
listei documentelor, legate intr-un singur dosar, astfel incat sa nu se permita detasarea si/sau inlocuirea 
documentelor. 

http://www.galrazim.ro/
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Cererea de finantare se depune in format letric in original: 1 exemplar, impreuna cu formatul electronic 
(CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finantare) la expertul Compartimentului Evaluare 
(CE) al Serviciului Leader si Investitii Non-Agricole de la nivelul OJFIR.  
 
Toate cererile de finantare depuse in cadrul Sub-masurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR vor fi 
insotite in mod obligatoriu de: 
• Fisa de evaluare generala a proiectului - Formularul CES1 (conformitate, eligibilitate, criterii de 
selectie) 
• Fisa de verificare pe teren, intocmita de GAL – Formularul VT1 (daca e cazul) 
• Raportul de selectie, intocmit de GAL  
• Copii ale declaratiilor persoanelor implicate in procesul de evaluare si selectie de la nivelul GAL, 
privind evitarea conflictului de interese; 
• Copie a Raportului de selecție întocmit de GAL (formular propriu) și avizat de CDRJ 

  Copie a Notei emisă 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); 

 Copie a Formularului 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ; 

 Copie a Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ. 
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. În situația în care, pe 
parcursul derulării apelului de selecție, au intervenit modificări ale legislației, evaluarea proiectelor se va 
realiza în conformitate cu cerințele apelului de selecție modificat, adaptate noilor prevederi legislative. 
 
8.6.1 - Verificarea incadrarii proiectelor 

 
Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din cadrul 
OJFIR/CRFIR, astfel: 
• la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de 
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;  
• la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj), proiectele 
cu sprijin forfetar și proiectele de servicii. 
În cazul în care constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din 
cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului 
propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard), expertul 
OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații suplimentare, către GAL sau solicitant, în funcție de 
natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns este de maximum cinci zile de la momentul luării la 
cunoștință de către solicitant/GAL, în acest caz termenul de emitere a fișei E1.2.1L prelungindu-se cu 
termenul de răspuns. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte 
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documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii 
cererii de finanțare la GAL/AFIR. 
 

 Partea  I  – Verificarea conformității documentelor 
Expertul OJFIR/CRFIR, care primește cererea de finanțare, trebuie să se asigure de prezența fișelor 

de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a Raportului de 
selecție și a Raportului de contestații, dacă este cazul, întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind 
evitarea conflictului de interese. Raportul de Selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai 
Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către 
respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența la 
mediul privat sau public. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului 
CDRJ care supervizează procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție 
faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime 
obligatorii privind asigurarea transparenței Apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în 
Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de 
selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. Raportul de selecție 
va fi datat, avizat de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al 
Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică 
membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui 
persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare 
alte aprobări. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită 
de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv 
GAL) să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care 
această persoană este mandatată în acest sens. 

În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, 
data depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare privind 
modificarea Acordului-cadru de finanțare”, de către OJFIR ca urmare a modificării Strategiei de 
Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este condiționată de 
modificarea angajamentului legal între GAL și AFIR.  

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost “neconform”, ca urmare a verificării 
punctelor specificate în  Partea  I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În acest 
caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută. 
Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport  de selecție.    

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de 
selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, 
Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel 
de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. În cazul apelurilor cu depunere continuă și selecție 
periodică (ex.: lunară) se acceptă redepunerea aceleiași cereri de finanțare în baza unuia dintre 
Rapoartele de selecție următoare, emise ca urmare a selecției periodice. 
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 Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului 
Pentru toate proiectele, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a 

cererii de finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii 
aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de 
intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii 
specifici corespunzători domeniului de intervenție.  

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat corect, în 
baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate solicitanților. Aceștia 
pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru 
aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.  

O Cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori, 
pentru puncte de verificare specifice Formularului E 1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de 
primire a proiectelor lansate de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare. O cerere de finanțare 
declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori) nu va mai fi acceptată pentru verificare. 
 

8.6.2 - Verificarea eligibilitatii 
 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare 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, chiar dacă, pe parcurs, experții verificatori constată neîndeplinirea unuia sau 
mai multor criterii. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a 
realizat verificarea încadrării proiectului. 
 

Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate, conform punctului E din cererea de 
finanțare, se va realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil 
va prezenta originalele documentelor atașate în copie la cererea de finanțare, odată cu documentele 
solicitate în vederea contractării.   
 

Pentru toate proiectele finanțate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare al 
Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea 
documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin 
alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de finanțare. 
 

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL - anexă la 
Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-măsura 19.4 - „Sprijin pentru 
cheltuieli de funcționare și animare“.  
Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma 
verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii de finanțare, 
experții Compartimentului Evaluare (care au verificat condițiile de eligibilitate) vor realiza vizita pe teren 
la amplasamentul proiectului (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, 
în calitate de observatori) pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, 
renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative 
corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia 
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privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis 
verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.  
 

Verificarea eligibilității se realizează în termen de maximum 6 (șase) zile pentru proiectele care includ 
vizită pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de verificare 
a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru primirea răspunsului 
din partea solicitantului/GAL. Pentru situațiile în care termenele de verificare nu pot fi respectate, 
depășirea acestora va fi permisă pe baza unei motivații întemeiate, aprobate de Directorul OJFIR/CRFIR. 
 

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă 
este cazul, în următoarele situații:  

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate; 
- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare; 
- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la 

depunerea cererii de finanțare; 
- necesitatea corectării bugetului indicative;  

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată 
de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare solicitantului sau GAL-ului, în funcție de 
natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate 
depăși 5 (cinci) zile începând cu ziua următoare de la primirea formularului E3.4L de către solicitant/GAL. 
În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii 
răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.  
Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD), care au fost declarate neeligibile 
de către OJFIR/CRFIR, se restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, 
încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de 
către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. 
Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi 
redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL 
pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă va rămâne la 
entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări 
ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).  
 

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 de conformitate și a criteriilor de 
eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective 
vor fi declarate neconforme/neeligibile. 
 

Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au 
realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi de către CE SLIN/SAFPD -OJFIR/CRFIR/ CE SIBA - CRFIR privind 
rezultatul verificării cererilor de finanțare, în termen de două zile de la aprobarea Raportului de evaluare 
de către CRFIR.  
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Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii de finanțare. GAL va primi o copie a 
formularului comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire. 
 

Contestaţia privind decizia de finanţare a proiectului, rezultată ca urmare a verificării eligibilității de 
către OJFIR/CRFIR, va fi depusă de către solicitant, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la primirea 
notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de 
unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR superioară/diferită de cea care a 
verificat inițial proiectul. 
Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și 
analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea 
proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului 
public acordat pentru proiectul depus.  
 

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 (treizeci) de zile calendaristice de 
la data înregistrării la structura care o soluționează. 
Solicitanţii vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la aprobarea Raportului de contestație. Un 
expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite prin fax/poștă/e-mail 
solicitantului și GAL (spre știință) formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația 
depusă și o copie a Raportului de contestații. O copie a Raportului de contestații se va transmite și la 
OJFIR/CRFIR care a realizat evaluarea cererii de finanțare. 
 

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația returnează cererile de finanțare și 
dosarul administrativ (în care vor fi incluse Raportul de contestație și fișa de evaluare generală a 
proiectului refăcută – E1.2LR – dacă este cazul) către OJFIR/CRFIR de la care a fost primit. 

 

Capitolul 9 - CONTRACTAREA FONDURILOR 
 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă este 
cazul, 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 Finanțare 
utilizată. O copie a formularului va fi transmisă spre știință GAL-ului. 
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 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,  
selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și 
schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 
2020 (Cod manual: M01–01). 
Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor 
respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură 



 
 
 
 

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim”, 
finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  

PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER  
Contract nr. C19401094011623818322 / 09.11.2016 

34 
_____________________________________________________________________________________ 
Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii M1/1C “Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol” / 
Asociatia G.A.L. Razim; Sediu social: Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, nr. 691A, Jud. Tulcea / Decizie de autorizare 
nr. 094 / 08.09.2016; CIF 36484297 / Tel.: 0745.209.415; e-mail:galrazim@gmail.com; 

pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-
măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01–01)/modificare contracte - Manual de procedură 
pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod 
manual: M 01-02), în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de 
cererea de finanțare utilizată.  
Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

- pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin, cursul de 
schimb  euro-leu aplicabil va fi cel valabil la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată 
decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului/deciziei de finanțare, 
publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;  

- pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil 
fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se 
efectuează plata respectivă.  

 

Expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului, în vederea 
încheierii Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L. 
 

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2, 
SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligația de a transmite și către GAL o copie a deciziei de 
neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în 
vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul 
neîncheiat/încetat.  
Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea 
proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și 
implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în 
aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/ Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea 
valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără 
nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.  
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 reprezentantului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc 
sancțiuni penale în domeniul economico-financiar, valabil la data încheierii contractului, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Certificatele de atestare fiscală valabile, care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale și sociale 
emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice și de Primăriile pe raza cărora își au sediul social, 
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puncte de lucru (după caz) și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat, 
valabile la data contractării; 

 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 solicit prelungirea termenului de prezentare 
a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 zile. 
Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul CE SLIN CRFIR transmite o adresă către solicitanți 
și către GAL, prin care îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului de finanţare. Adresa 
va fi transmisă în două zile de la data refuzului Autorității Contractante de a încheia Contractul de 
finanţare. 
 

Contractul de finanţare va avea ataşate următoarele anexe, documente care vor fi parte integrantă a 
acestuia, având aceeași putere juridică: 
 

Anexa I Prevederi generale 

Anexa II Bugetul indicativ 

Anexa III Cererea de finanțare 

Anexa IV Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul submăsurii 
19.2 

Anexa V Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR 

Anexa VI Materiale și activități de informare de tip publicitar 

Pentru Anexele IV – Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul submăsurii 19.2 
și V – Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR vor fi preluate ultimele 
variante aprobate ale acestor Instrucțiuni elaborate la nivelul AFIR. 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. Odată cu semnarea 
Contractului de finanțare se înmânează beneficiarului și Nota de îndrumare (formularul C1.1.1L), care se 
regăsește în cadrul Secțiunii II – Formulare din prezentul manual de procedură. 
 

Capitolul 10 – IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE FINANTARE DE SERVICII  
 
Derularea contractelor de servicii 
Beneficiarul are obligația să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în 
Cererea de Finanțare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate şi în baza 
modificărilor şi completărilor aprobate pe parcursul implementării. Acesta trebuie să respecte 
prevederile Contractului de finanțare, legislația în vigoare aplicabilă și regulile emise de Autoritatea 
Contractantă. În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că beneficiarul nu respectă regulile de 
implementare, aceasta poate proceda la retragerea totală sau parțială a sprijinului financiar. 
Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Autorităţii 
Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și verificării proiectului. 
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Principalele documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în conformitate cu prevederile 
Contractului de finanțare sunt: 
Raportul de activitate intermediar și/sau final, care se verifică conform prevederilor prezentei 
proceduri; 
Documentația pentru avizarea achizițiilor care se verifică la nivel OJFIR /CRFIR; 
Dosarul cererii de plată. 
Autoritatea Contractantă verifică activitățile derulate de beneficiar pe baza Graficului calendaristic de 
implementare prezentat în cadrul Cererii de Finanțare și pe baza rapoartelor de activitate transmise de 
beneficiar. 
Verificarea activităților aferente proiectelor de servicii 
Beneficiarul a prezentat în Cererea de Finanțare activitățile pe care le va desfășura, precum și un grafic 
calendaristic de implementare. Deoarece intervalul de timp necesar de la momentul depunerii Cererii de 
Finanțare până la momentul semnării contractului poate fi mai lung sau mai scurt decât iniţial anticipat, 
poate fi necesară o actualizare a acestuia ulterior semnării Contractului.După semnarea Contractului de 
finanțare, cu minimum 10 zile 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. Acest 
document va fi adăugat la dosarul administrativ al Contractului de finanțare. Dacă beneficiarul nu 
depune la OJFIR graficul actualizat în termenul menţionat, se va considera că graficul de realizare iniţial 
ataşat Cererii de Finanțare este cel în vigoare. În vederea efectuării verificărilor pe teren, necesare în 
perioada de derulare a contractului, beneficiarul va preciza în cadrul Graficului de realizare a proiectului 
și numărul de rapoarte de activitate pe care le va depune, cât și data depunerii acestora (săptămâna și 
luna). 
 
Verificările pe teren vor fi realizate anterior depunerii la OJFIR a rapoartelor de activitate, fiind 
obligatorie cel puțin o vizită pe teren pentru fiecare raport de activitate. 
Pentru proiectele care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/activități 
demonstrative/informare și pentru proiectele care vizează servicii pentru populație vizitele pe teren se 
realizează la locul de desfășurare a evenimentelor, respectiv la locul de colectare a datelor necesare în 
vederea stabilirii segmentului de populație deservit de serviciu. 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 DATLIN sau CE SLIN CRFIR pot, de asemenea, să întreprindă vizite pe teren, fără a fi 
necesară înștiințarea prealabilă a beneficiarilor. Experții DATLIN sau CE 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 Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR. 
Cei 2 experți desemnați de către șeful SLIN OJFIR efectuează o vizită pe teren la cel puțin un eveniment 
prevăzut în Raportul de activitate. Aceștia pot notifica beneficiarul privind data şi ora verificării pe teren, 
cu cel mult 24 de ore înainte de efectuarea acesteia. 
Un reprezentant al beneficiarului va participa la verificarea pe teren. Reprezentantul beneficiarului va 
avea obligatoriu o calitate oficială în cadrul entității juridice reprezentată de beneficiar/în cadrul 
proiectului (manager sau expert în cadrul proiectului, angajat, președinte, administrator etc.). 
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Scopul vizitei pe teren este de a verifica modul de desfășurare a activităților și respectarea Contractului 
de finanțare. 
În cadrul vizitei pe teren, cei 2 experți din cadrul CE SLIN OJFIR (sau, după caz, CE SLIN CRFIR/SL DATLIN) 
completează ”Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1L). După verificarea pe teren consemnată în 
„Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1), experții vor complete Secțiunea „Concluzii“ din acest 
formular. Aici se precizează dacă modalitatea de desfășurare a activității a fost corespunzătoare sau nu, 
iar rezultatul verificării poate fi: „avizat” (dacă toate căsuţele sunt bifate „DA”); „neavizat” (dacă o parte 
din căsuțe au bifa „NU”). 
 
În cazul în care, în urma verificării pe teren, experții CE SLIN – OJFIR acordă viza “neavizat”, aceștia vor 
detalia motivele pentru care au acordat această viză. Dacă o parte dintre activități au fost neavizate, 
acestea pot fi refăcute și cuprinse în Raportul de activitate revizuit sau în cadrul următorului Raport de 
activitate intermediar/Raportului final. 
În situația în care experții Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR efectuează vizita pe teren la ultima 
activitate inclusă în graficul calendaristic de implementare depus de beneficiar și constată că 
modalitatea de desfășurare a activității (cursului/acțiunii de informare etc.) nu a fost corespunzătoare, 
întreaga activitate va fi considerată neavizată. Această activitate poate fi refăcută până la depunerea 
Raportului final sau a Raportului final revizuit. 
Fişa de verificare pe teren va fi întocmită în dublu exemplar, unul pentru reprezentanții 
OJFIR/CRFIR/DATLIN și unul pentru beneficiar. Fiecare exemplar va fi semnat de către experții care au 
întocmit-o și de către reprezentantul beneficiarului, care ia la cunoștință concluziile verificărilor. 
Reprezentantul beneficiarului poate să formuleze observaţii la concluziile verificatorilor din Fişa de 
verificare pe teren. 
După semnare, un exemplar va rămâne la beneficiar, iar cel de-al doilea exemplar la experții verificatori. 
 
Verificarea raportului de activitate (intermediar sau final) 

Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare (Formular D1.2.1L) numai în situația în care 
solicită tranșe de plată intermediare, acestea reprezentând documente obligatorii pentru depunerea 
tranșelor intermediare de plată. Rapoartele se depun în format electronic (CD), însoțite de adresă de 
înaintare, cu încadrarea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea ultimei activități 
prevăzută de Raportul de activitate. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric. 
 
Beneficiarii proiectelor de servicii finanțate în cadrul submăsurilor 19.2 prezintă cererea pentru prima 
tranșă de plată, însoțită de documentele justificative, în termen de 6 (șase) luni de la data semnării 
angajamentului legal cu AFIR, sub sancțiunea rezilierii acestuia. Acest termen poate fi prelungit cu 
maximum 6 (șase) luni, fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR. 
În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată. 
 
Raportul de activitate final (Formular D1.2L) va fi depus în format electronic (CD), însoțit de adresă de 
înaintare, la OJFIR, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea activităților aferente 
proiectului. Eventualele anexe, care nu pot fi scanate, se pot depune letric. Rapoartele de activitate 
intermediare/ final vor conține perioada de referință, descrierea activităților care urmează a fi solicitate 



 
 
 
 

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim”, 
finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  

PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER  
Contract nr. C19401094011623818322 / 09.11.2016 

38 
_____________________________________________________________________________________ 
Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii M1/1C “Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol” / 
Asociatia G.A.L. Razim; Sediu social: Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, nr. 691A, Jud. Tulcea / Decizie de autorizare 
nr. 094 / 08.09.2016; CIF 36484297 / Tel.: 0745.209.415; e-mail:galrazim@gmail.com; 

la plată, persoanele implicate în derularea acestora și activitățile pe care le desfășoară,inclusiv numărul 
de ore necesar derulării activității respective, numărul participanților și rezultatele obținute, precum și 
documente justificative pentru activitățile desfășurate și tipurile de materiale relevante, elaborate prin 
proiect (materiale didactice, chestionare de evaluare, liste de prezență, comunicate de presă etc.). 
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 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 realizarea unor monografii, care vizează aceleași teritorii ce au facut obiectul 
elaborării unor monografii, finanțate în cadrul altor proiecte, inclusiv a proiectelor depuse în cadrul altor 
programe de finanțare nerambursabilă (inclusiv finanțată printr-un proiect derulat în perioada de 
programare 2007 - 2013). 
 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. În cazurile de mai sus, 
Raportul va fi neavizat, expertul va înscrie în rubrica ,,Observații” care dintre activitățile raportate nu au 
fost avizate și prin urmare, cheltuielile aferente acestora nu vor fi decontate. 
 

Dacă beneficiarul nu a depus Raport de activitate intermediar, atunci Raportul de activitate final va 
cuprinde toate activitățile din Cererea de finanțare și se va putea depune o singură cerere de plată. 
În cazul Rapoartelor de activitate care includ activități care au făcut obiectul verificării pe teren, Experții 
SLIN OJFIR vor urmări ca activitățile care nu au fost avizate la verificarea pe teren (prezintă bifa ”NU” în 
cadrul “Fișei de verificare pe teren”) să nu fie incluse în Raportul de activitate (intermediar sau final) ca 
realizate, fiind în acest fel excluse de la plată. 
Concluzia verificării (avizat/ neavizat) menționată în Raportul de activitate (intermediar/final) este 
comunicată beneficiarului de către expertul SLIN OJFIR în termen de maximum 6 (șase) zile lucrătoare de 
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la primirea Raportului, prin intermediul formularului D1.4L - Notificarea de avizare/ neavizare a 
Raportului de activitate (intermediar/final). 
În cazul neavizării, beneficiarul are posibilitatea de a reface Raportul de activitate intermediar/final 
(ținând cont de observațiile menționate în adresa de înștiințare preluate din ,,Fișa de verificare a 
Raportului de activitate (intermediar/final)” – Formular D1.3L, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la 
primirea înștiințării. În cazul neavizării Raportului final de activitate, termenul de depunere a Raportului 
final revizuit poate fi prelungit cu maximum 10 zile lucrătoare. Fluxul procedural aplicabil după 
redepunerea acestuia este același cu cel aferent depunerii inițiale. 
Raportul de activitate (intermediar/final) poate fi redepus o singură dată. În situația în care, după 
redepunerea Raportului de activitate, se constată că beneficiarul și-a însușit observațiile OJFIR, Raportul 
de activitate va fi avizat. În situația în care se constată că beneficiarul nu și-a însușit observațiile OJFIR 
sau nu a exclus din Raport activitățile neavizate, Raportul de activitate nu va fi avizat. 
Raportul de Activitate aprobat reprezintă document obligatoriu de plată. 
 
 

 
 

 

Capitolul 11 - ACHIZITIILE 
 

In funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, 
beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și 
Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operational de achiziții pentru 
beneficiarii privați ai PNDR 2014‐2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în 
conformitate cu cerințele Autorității Contractante. 
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private ‐ anexă la 
contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau 
bunuri. 
Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice precum şi 
Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa contractului de finanţare.  
Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date model, 
specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni. Termenul de finalizare al achizitiilor şi 
depunerea acestora spre avizare, se va corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze 
depunerea primei tranşe de plată menţionată la art. 4 din HG 226/2015. 
Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază proiectul tehnic 
de execuţie avizat în prealabil de către AFIR. 
În contextul derulării achiziţiilor publice, conflictul de interese se definește prin: 
A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare și ofertanţi: 
Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în 
structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administraţie etc) și 
membrii comisiilor de evaluare: 
a. deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi; 
b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai consiliilor de 
administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi; 
c. sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus. 
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B. Conflictul de interese intre ofertanţi: 
Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali, membrii în structurile de 
conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie etc): 
a. Deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziţie (OUG 
66/2011); 
b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai consiliilor de 
administraţie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant; 
c. Sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus. 
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice / private - anexă la 
contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau 
bunuri. 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. 

 

Capitolul 12 - MONITORIZAREA PROIECTULUI 
 

 
Pe parcursul derulării proiectelor, GAL va realiza în etape prestabilite prin diferite metode monitorizarea 
fiecărui proiect contractat și finanțat prin GAL. 
ATENTIE! Pe durata de valabilitate a contractului (care include perioada de monitorizare), Beneficiarul 
trebuie să îşi asume obligația furnizării GAL RAZIM, Autorității Contractante, Comisiei Europene şi/sau 
agenților lor autorizați, a oricărui document sau informație în măsură să ajute la realizarea rapoartelor 
de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.14 (2). 
Pe toata durata de execuție si de monitorizare a contractului beneficiarul asigură accesul la locul de 
implementare al proiectelor, însoţește echipele de control şi pune la dispoziţia acestora, în timp util, 
toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit prevederilor procedurale specifice de 
control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Dacă pe parcursul perioadei de monitorizare a contractului se constată următoarele situaţii: 

- obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanţare sau 
sunt închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane), 

- proiectului i se aduc modificări substanţiale, 
- nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate prin 

Cererea de Finanțare, 
Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele identificate. 
Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficienţelor identificate, 
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implementarea recomandărilor rezultate în urma misiunilor de control ale Autorităţii Contractante 
şi/sau CE. 
În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu procedează la 
demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la somare, Autoritatea 
Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii ajutorului financiar public 
nerambursabil plătit. 
În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că 
obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost 
înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării sau închirierii), contravaloarea 
ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral. 
În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constată că Beneficiarul nu mai 
respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea 
Contractantă va proceda după caz (funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor, etc): 
a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea contractului de 
finanţare; 
b) fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau acţiunii/acţiunilor 
afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, nefiind influenţată integral 
eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat ajutorul 
financiar nerambursabil. 
Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să menţină în 
funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform descrierilor formulate si a 
angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare. 
Indicator de monitorizare Leader: 
70 participanti instruiti, din care: 
Indicator local de monitorizare: 
Minim 5 tineri fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M2/2B 
 

Capitolul 13 - TERMENELE LIMITA SI CONDITIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE 

PLATA  
 

In etapa de autorizare a platilor, toate cererile de plata trebuie sa fie depuse initial la GAL pentru 
efectuarea conformitatii, iar ulterior cand se depun la AFIR, la dosarul cererii de plata, se va atasa si Fisa 
de verificare a conformitatii dosarului cererii de plata (DCP) emisa de GAL.  

Beneficiarul are obligatia de a depune la GAL si la AFIR Declaratiile de esalonare – formular AP 
0.1L, conform prevederilor Contractului/Deciziei de finantare.  
 

Pentru depunerea primului dosar de plata, se vor avea in vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de plata.  
 

Dosarul Cererii de plata se depune initial la GAL, in 2 exemplare, pe suport de hartie, la care se 
ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Dupa verificarea de catre GAL, 
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beneficiarul depune documentatia insotita de Fisa de verificare a conformitatii DCP emisa de catre GAL, 
la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR- in functie de tipul de proiect).  

Dosarul cererii de plata va cuprinde documentele justificative prevazute in Instructiunile de 
plata (anexa la Contractul de finantare), care se regasesc pe pagina de internet AFIR www.afir.madr.ro.  
 

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim 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, după caz, beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în 
conformitate cu noua perioadăa de execuție aprobată. 
 

În cazul proiectelor pentru care se deconteaza 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. 
Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la 
data înregistrării la AFIR a cererii de plată conforme. 
In termen de 5 zile calendaristice de la data efectuarii platii de catre AFIR, aferente cererii de plata 
depuse, beneficiarul are obligatia de a raporta sumele primite catre GAL, conform Anexei 9 la prezentul 
Ghid.  
 

Capitolul 14 INFORMATII UTILE 
 

 
 

Dosarul CERERII DE FINANŢARE: 
Cererea de Finanţare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care 
potenţialul beneficiar o înaintează GAL în vederea obţinerii finanţării); http://www.galrazim.ro 
Anexa 1A - Buget Indicativ – parte integranta a CF 
Anexa 1B - Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului – parte integranta a CF 
Anexa 1C - Grafic calendaristic de implementare - parte integranta a CF 
Anexa 2 - Raport privind utilizarea fondurilor 
Anexa 3 - Lista Personalului implicat in proiect cu specificarea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate 
de catre fiecare expert propus;  
Anexa 4 - Declaratie de disponibilitate 
Anexa 5 - Model CV 
Anexa 6 - Plafoane cheltuieli 
Anexa 7 - Fundamentarea bugetara 
Anexa 8 - Declaratie privind auditul proiectului 
Anexa 9 - Declaratie raportare plati catre GAL 
Anexa 10 - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Anexa 11 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor GAL RAZIM  
Anexa 12 – Fisa masurii 
Dosarul CERERII DE PLATĂ: 
Formulare disponibile pe site-ul www.afir.info : 

14.1. Lista Formularelor disponibile pe site‐ul GAL/AFIR 

http://www.afir.madr.ro/
http://www.galrazim.ro/
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Formularul AP 0.1 - Declarația de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată; 
Formularul AP 1.1 - Cererea de Plată aferentă şi anexa Identificarea financiară; 
Formularul AP 1.2 - Declarația de cheltuieli; 
Formularul AP 1.3.1 – Raport de asigurare 
Formularul AP 1.5 - Fișa de verificare tehnică și financiară a DCP 
Formularul AP 1.5.3 – Fișa de verificare TVA 
Formularul AP 2.3.3 - Fișa de verificare documentară a DC OTSC 
Alte documente specifice 
Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării Dosarului Cererii de Plată la 
OJFIR. 

 
 

GAL RAZIM vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 09.00 și 18.00 pentru a vă acorda informaţii 
privind modalităţile de accesare a masurilor de finantare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala GAL 
RAZIM , dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor 
depuse prin intermediul SDL. 
Puteti obtine informatii direct la sediul GAL RAZIM din localitatea Sarichioi, str. Principala, nr. 691A, 
telefonic la 0745.209.415 / 0742.187.190, prin e-mail la galrazim@gmail.com sau prin accesarea paginii 
dedicate www.galrazim.ro.  
Experţii GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în 
demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. 
Atentie! Experţii GAL RAZIM nu vor acorda consultanţă privind realizarea proiectului. 
De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în 
derularea SDL GAL RAZIM, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris catre GAL RAZIM la adresa de e-mail 
galrazim@gmail.com , pentru soluţionarea problemelor. 
Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi‐ne în scris.  
Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și 
investiţiile care sunt finanţate prin SDL GAL RAZIM, consultaţi acest Ghid. 

 

14.2. GAL RAZIM în sprijinul dumneavoastră 
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