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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea   

MĂSURII M3/6B „Sprijin pentru asocierea micilor operatori in 

agroturism din teritoriul GAL RAZIM”   

 (Versiunea 1 - aprilie 2021)   
 

 

 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 lista indicativă a tipurilor de 
investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri nerambursabile, 
documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, 
modelul Cererii de Finanţare, precum şi alte informaţii utile 
realizării proiectului şi completării corecte a documentelor 
necesare.   

 
 
 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării 
legislatiei naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi 
publicată pe pagina de internet www.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/
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CAPITOLUL I – DEFINITII SI ABREVIERI 
 
1.1 Definitii 

 
 Angajament - reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură de un 
solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi specifice 
de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta vizată, astfel cum sunt 
prevăzute în fişele măsurilor din PNDR 2014-2020 şi detaliate în legislaţia naţională; 
 Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR 
pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; În înţelesul art. 4 din R(UE) nr. 1307/ 2013 şi 
conform definiţiei din PNDR 2014 – 2020;  
 Cererea de finanțare – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea 
obţinerii finanţării nerambursabile;  
 Contract de finanţare sau decizia de finanţare - reprezintă documentul juridic încheiat în 

condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR sau, 
după caz, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, şi 
beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, 
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. 
 Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum 
sunt precizate în Ghidul solicitantului, Cererea de finanțare şi Contractul de finanțare pentru FEADR;  
 Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanțare este 
analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru 
selectarea proiectului, în vederea contractării;  
 Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, 
aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi 
tipul sprijinului; 
  Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane juridice în baza unor 
criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a Măsurii și 
care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea conditiilor contractuale și 
nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR. 
 Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai 
sectoarelor public, privat și societatea civilă; 
 Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la 
semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 
 LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca 
urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons 
Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea 
Economiei Rurale”; 
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 Lider de proiect - este PFA, II, IF sau persoana juridică (de drept public sau privat) desemnata 
sa reprezinte parteneriatul în relatia contractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare. 
 Mandat - este împuternicirea scrisă (Mandat de reprezentare) pentru a reprezenta una sau 
mai multe persoane fizice si/sau juridică și pentru a acționa în numele acestora în executarea 
contractului de finantare, a contractelor comerciale sau de altă natură etc. Persoanele care oferă 
imputernicirea se numesc mandanti, iar persoana împuternicită să acționeze în numele acestora se 
numește mandatar. 
 Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 
(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 
 Perioadă de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea contractului de 
finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului  
 Partener - persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat), care acționează pentru 
atingerea scopului comun stabilit, în conformitate cu prevederile AP. Exemplu: o asociaţie 
profesională, organizaţie guvernamentală sau neguvernamentală, o înterprindere privată etc; 
 Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a 
cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care 
implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii 
contra unei plăți. 
 Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 
desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 
 Solicitant – parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă care a 

depus un proiect pentru accesarea fondurilor europene, care nu a fost înca evaluat sau este în curs 
de evaluare; 
 Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia 
Uniunii Europene şi a Guvernului României;  
 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; 
 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; 
 Submăsura – defineşte aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile).  
 Teritorul GAL Razim - cuprinde 9 unitati administrative-teritoriale din judetul Tulcea, astfel: 
Baia, Babadag, Ceamurlia De Jos, Frecatei, Jurilovca, Mihai Bravu, Mihail Kogalniceanu, Sarichioi, 
Slava Cercheza. 
 Zi – zi lucrătoare, daca nu se precizeaza altfel; 
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1.2 Abrevieri 
AFIR – Agenţia pentru finanțarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care 
derulează FEADR;  
AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  
ANT – Autoritatea Națională pentru Turism;  
CRFIR - Centrul Regional pentru finanțarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 
regional a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale).  
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat 
de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
OJFIR – Oficiul Judeţean pentru finanțarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);  
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 
FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 
G.A.L. – Grup de Actiune Locala 
S.D.L. – Strategia de Dezvoltare Locala 
 
CAPITOLUL II – PREVEDERI GENERALE 
 
2.1 Prezentarea masurii 
La nivelul microregiunii GAL RAZIM turismul reprezinta un sector cu potential deosebit de 
dezvoltare, fiind o modalitate de diversificare a activitatilor economice din teritoriu cat si un factor 
de stabilizare a populatiei in teritoriu.  
Din analiza diagnostic a rezultat ca peisajul natural cat si patrimonial etno-cultural ofera posibilitati 
reale pentru practicarea agroturismului. La nivelul teritoriului nu exista insa forme asociative care sa 
promoveze interesele micilor operatori in agroturism. In contextul problemelor microeconomiei 
locale si a gradului redus de adaptare la cerintele pietei, asocierea si cooperarea este esentiala 
prentru cresterea competitivitatii, conditionata de valorificarea pe piata a produselor si serviciilor 
locale cu valoare adaugata. Adaptarea la cerintele pietei poate fi accelerata de asociere, avand drept 
consecinta directa constientizarea actorilor locali asupra importantei aplicarii unor noi metode si 
tehnici de marketing corespunzatoare cerintelor pietei si specificului economic al teritoriului.  
Masura raspunde nevoilor identificate in teritoriu privind necesitatea dezvoltarii economiei locale, 
lipsa formelor asociative, lipsa promovarii agroturismului prin incurajarea si sprijinirea micilor 
operatori locali. 
Valoarea adaugata a masurii este reprezentata de contributia acesteia la: 

 eficientizarea si cresterea rentabilitatii afacerilor micilor operatori in agroturism; 

 creşterea capacităţii accesibilitatii micilor operatori in turism pe piata nationala si 
internationala;  

 promovarea mai eficientă a serviciilor de cazare si gasirea de noi piete, la care un operator 
individual nu ar avea acces; 

 pastrarea viabilitatii si stabilitatii economice a localitatilor din teritoriul GAL RAZIM; 

 valorificarea locală integrată a resurselor teritoriului;  
 Masura M3/6B “Sprijin pentru asocierea micilor operatori in agroturism din teritoriul GAL 
RAZIM” se incadreaza in prevederile art. 35, al. 1), lit a), alin. 2), lit. c) din Regulamentul (UE) 
1305/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Masura contribuie, conform art.5 din Regulamentul (UE) 1305/2013, cu modificarile si 

completarile ulterioare, la Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si a 
dezvoltarii economice in zonele rurale si se incadreaza in domeniul de interventie DI 6B – 
Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 
 Masura contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurala i) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale 
echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, 
conform art. 4 din Regulamentul (UE) 1305/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 Inovare 
Datorită asocierii si cooperarii dintre micii operatori in agroturism sunt posibile actiuni inovative 
pentru teritoriul GAL RAZIM, propunand solutii noi pentru probleme identificate pana in prezent in 
teritoriu, dar greu de rezolvat la nivel individual din punct de vedere financiar.  
Astfel structura asociativa va propune o serie de solutii privind dezvoltarea sistemelor de informare 
si promovare turistica, experimentarea unor activitati inedite cu specific local, participarea la 
evenimente representative pentru teritoriu si vizitarea unor puncte de atractie locala si Mediu si 
clima: Prin angajamentul de asociere a membrilor şi prin cerintele ce vor fi incluse in planul de 
afaceri (de exemplu: respectarea standardelor comunitare de mediu si climă) vor putea fi promovate 
si respectate bunele practici de mediu. 
 
2.3 Contributia publica totala 
 Alocarea financiara totala in cadrul Masurii M3/6B este de 48.418 Euro, dintre care 85% 
reprezinta contributia Fondului European Agricol de Dezvoltare Ruala, iar 15% reprezinta contributia 
nationala. 

 
2.4. Tipul sprijinului, sumele aplicabile si rata sprijinului 
Conform art. 67 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013, sprijinul va fi acordat sub forma de: 
- Rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 
63 ale R 1305/2014.   

Valoarea maximă a sprijinului este de 48.418 euro/proiect.  
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile (activitati negeneratoare de venit).  
Pentru actiuni imateriale (costuri de operationalizare a cooperarii si de functionare a 

acesteia), intensitatea sprijinului este de 100%, cu conditia ca aceste tipuri de cheltuieli sa nu 
depaseasca 20% din valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil solicitat.  

  

ATENTIE! 
Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele 
proiectului și categoriile de cheltuieli să fie corect încadrate. Costurile prevăzute în proiect trebuie 
să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special 
din punct de vedere al raportului preț – calitate și al eficientei. 

Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul 
rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane. 
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Serviciile integrate, în care transportul propriu-zis reprezintă doar un element, cum ar fi 
serviciile de mutare, serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de 
prelucrare, nu trebuie considerate servicii de transport. 

Potrivit art. 9 litera c) din OMADR 1731/2015, data acordării ajutorului de minimis se 
considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu 
regimul juridic national aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc 
întreprinderii respective. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, „nu sunt eligibili 
solicitanții/ beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de 
finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020”. 
 
 
 

2.5 Aria de aplicabilitate a masurii 
  

 Aria de aplicabilitate a masurii M3/6B o constituie teritoriul eligibil LEADER acoperit de G.A.L. 
Razim, care cuprinde 9 unitati administrative-teritoriale din judetul Tulcea, astfel: Baia, Babadag, 
Ceamurlia De Jos, Frecatei, Jurilovca, Mihai Bravu, Mihail Kogalniceanu, Sarichioi, Slava Cercheza. 
 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile efectuate in cadrul proiectului, trebuie sa fie realizate in 
teritoriul GAL RAZIM. 

 
 
2.6 Legislatia nationala si comunitara aplicabila masurii 
 

Legislaţia comunitara 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 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 si 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 (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și 
repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

Spatiul LEADER eligibil cuprinde totalitatea comunelor si oraselor sub 20.000 de locuitori, ca unitati 
administrative-teritoriale, impreuna cu satele componente. 
Teritorul GAL Razim cuprinde 9 unitati administrative-teritoriale din judetul Tulcea, astfel: Baia, 
Babadag, Ceamurlia De Jos, Frecatei, Jurilovca, Mihai Bravu, Mihail Kogalniceanu, Sarichioi, Slava 
Cercheza. 
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Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime; 

 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 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;  

 Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, 
gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei 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, 
normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 
1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în 
aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare; 

 Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de aprobare 
a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin acordat din Fondul 
europena agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 
C(2015) 3508.Legislaţia naţională; 

 OUG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 

 Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și 
modificările ulterioare 

 OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare  

 Reg (UE) nr. 1303/2013 

 Reg (UE) nr. 1305/2013  

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile; 

 
CAPITOLUL III – DEPUNEREA PROIECTELOR  
 

 Dosarul Cereriii de finantare (Cererea de finantare si documentele atasate conform Listei 
Documentelor – Partea E din Cererea de finantare) se completeaza in 3 exemplare (1 original + 2 
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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.   
 
Informatiile 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 http://www.galrazim.ro/apeluri-de-selectie-active, precum si la sediul OJFIR 
Tulcea si la sediile UAT partenere GAL (in varianta simplificata).  
 
Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de 
depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea 
și depunerea acestora.  
 
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 calendaristice.   
 
Alocarea financiara totala aferenta masurii de finantare M3/6B „Sprijin pentru asocierea micilor 
operatori in agroturism din teritoriul GAL RAZIM” este de 48.418 euro. 
Pentru Masura M3/6B pragul minim este de 40 puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu 
poate intra la finantare. 
 

CAPITOLUL IV – CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt 
Parteneriatele constituite in baza Acordului de cooperare (Anexa 4), din cel putin 2 parteneri, din 
categoriile de mai jos: 

 Mici operatori in agroturism 

 Operatori in servicii turistice, servicii de agrement si alimentatie publica (restaurant),  

 ONG-uri cu activitate in domeniul turistic din teritoriul GAL RAZIM;  
Atentie! Minim 50% din membrii parteneriatului vor fi mici operatori in agroturism, operatori in 
servicii turistice, servicii de agrement si alimentatie publica (restaurant), ONG-uri cu activitate in 
domeniul turistic din teritoriul GAL RAZIM. 

• Consilii locale din teritoriul GAL RAZIM; 
 

Toti semnatarii Acordului de cooperare vor avea sediul in teritoriul GAL RAZIM. 
 

 

Parteneriatele care respecta conditiile de mai sus vor prezenta Acordul de cooperare - Anexa 4 si 
Mandatul de reprezentare - Anexa 5, prin care se desemnează de catre partenerii semnatarii ai 
Acordului de cooperare, partenerul care va fi Solicitantul finantarii (Liderul de proiect) pentru 
proiectul depus, precum si mandatarea reprezentantul legal al Solicitantului (Liderului de proiect) în 
raport cu proiectul depus spre finantare la GAL Razim, in relatia cu GAL / AFIR.Micii operatori in 
turism sunt reprezentati de operatori economici cu activitate in sectorul agroturistic (ce ofera servicii 
agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente de o structură de primire agro-
turistică cu funcțiuni de cazare), persoane fizice autorizate sau persoane juridice apartinand 

http://www.galrazim.ro/apeluri-de-selectie-active
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categoriei IMM1, asa cum este definita in Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare). Astfel, beneficiarii care se 
incadreaza in categoria micilor intreprinzatori in turism apartinand categoriei IMM vor completa 
Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor și întreprinderi mici 
(Anexa i la Ghidul Solicitantului). 
In cazul Operatorilor in servicii turistice, servicii de agrement si alimentatie publica (restaurant), 
atat Liderul de parteneriat (Solicitantul), cat si membrii parteneriatului din aceasta categorie trebuie 
sa desfasoare activitate in cel putin unul din domeniul turismului, precum: servicii de cazare turistica, 
servicii turistice de agrement, servicii recreative, servicii de alimentație publică (restaurant), activitati 
de promovare turistica, activitati ale agentiilor turistice si ale tour-operatorilor, asimilate 
urmatoarelor coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 7911, 7912, 7990, 9329)  

 
Structura parteneriatului 
Componența parteneriatului, stabilirea liderului de parteneriat și desemnarea reprezentantului legal 
în relația cu AFIR se va face strict în baza Acordului de Cooperare și a prevederilor sale, ținând cont 
de toate implicațiile legale ce vor trebui respectate între membrii pe de o parte și între liderul de 
proiect și AFIR pe de altă parte. 
 

Solicitantul finantarii - Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare 
(listă indicativă): 

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare); 

 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare); 

 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare); 

 Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile 
ulterioare); 

 Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr 246/2005); 
 
 

În cazul IF/asociațiilor se va prezenta hotarârea membrilor privind desemnarea unuia dintre aceștia 
pentru calitatea de reprezentant legal, alături de asumarea prezenței în cadrul parteneriatului 
pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului. 

 
Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării celor de mai sus 
de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului. 

 

Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă structura (tipul și numărul membrilor - 
in sensul diminuarii) le va fi retrasă integral asistenţa financiară plătită până la acel moment. 

                                      
1 Acordarea sprijinului nerambursabil prin M3/6B pentru această categorie de solicitanţi se va face cu 

respectarea criteriilor privind încadrarea în ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 
precum şi în legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o 
întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani consecutivi. 
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Totuși, se acceptă înlocuirea partenerilor din parteneriat dacă există motive întemeiate, care trebuie 
justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv condițiile de eligibilitate 
și selecție, cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării. 
 

În cazul în care există intenția de modificare a componenței parteneriatului prin inlocuire, după 
momentul acordării deciziei de finanțare (semnarea Contractului de finanțare) și până la sfârșitul 
perioadei de monitorizare, liderul de proiect va justifica aceasta și va avea obligația de a notifica 
GAL, in vederea verificarii respectarii conditiile de eligibilitate si selectie in noua structura a 
parteneriatului si de a notifica AFIR, pentru a primi acordul. 
 

Nu este permisă schimbarea componentei si structurii parteneriatului între momentul depunerii 
Cererii de finanțare la GAL și momentul acordării deciziei de finanțare de catre AFIR (semnarea 
Contractului de finanțare). Nu este permisă schimbarea membrilor pentru care s-au efectuat plăți. 
 

ATENTIE! Numărul de membrii nu poate să scadă sub cel din acordul de cooperare initial. 
 

Parteneriatul trebuie să respecte următoarele conditii: 
 să fie format din persoane române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei naţionale în 

vigoare; 
 să acţioneze în nume propriu; 
 să reprezinte interesele (economice, juridice,de reprezentare etc) ale membrilor; 
 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

 

Atentie!  Nu sunt eligibile cererile de finanţare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor. 
Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. 
 

Beneficiari indirecti ai Masurii M3/6B sunt: 
• micii operatori in agroturism 
• operatori in servicii turistice 
• operatori in servicii de agrement si alimentatie publica (restaurant) 
• ONG-uri cu activitate turistica 
• turistii 
• locuitorii teritoriului GAL RAZIM 
 

 

Atenție! Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), începând cu data de 25 mai a.c, toate 
Cererile de finanțare depuse la AFIR, trebuie să fie însoțite de ”Consimtamant prelucrare date cu 
caracter personal”, Anexa G la cererea de finantare, semnată și datată de către reprezentantul legal 
al solicitantului. 

 

CAPITOLUL V – CONDITII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA 
SPRIJINULUI 
 

 Pentru a putea primi sprijin în cadrul masurii M3/6B, solicitantul sprijinului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:  
 

• Solicitantul este un parteneriat format din minim 2 entitati juridice, conform descrierii de 
la Capitolul IV; Solicitantul reprezinta un parteneriat format din minim două entități, conform 
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descrierii de la Capitolul IV. Minim 50% din membrii parteneriatului vor fi mici operatori in 
agroturism, operatori in servicii turistice, servicii de agrement si alimentatie publica (restaurant), 
ONG-uri cu activitate in domeniul turistic din teritoriul GAL RAZIM. 
Se va verifica existența Acordului de cooperare (Anexa 4) si a Mandatului de reprezentare (Anexa 5); 
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare pentru Solicitant (liderul de proiect) si pentru 
partenerii asociati sau partenerii semnatari ai Acordului de cooperare pentru a se verifica categoria 
acestora; Se vor verifica actele de identitate ale semnatarilor acordului de cooperare / 
reprezentantilor legali ai semnatarilor, inclusiv al reprezentantului legal de proiect, mandatat prin 
Mandatul de reprezentare; Se vor verifica certificatele constatatoare emise de ONRC pentru 
solicitanții/partenerii infiintati in baza Legii nr. 346/2004; Se vor verifica extrase din Registrul Special 
al Asociaţiilor si Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei la care au fost inregistrate organizatiile 
neguvernamentale infiintate in baza OG26/2000; Se vor verifica certificate care să ateste lipsa 
datoriilor restante fiscale şi sociale ale Solicitantului (liderului de proiect), a însuşirii obligațiilor și 
angajamentelor menționate în Declaraţia F si in declaratiile distincte, anexe ale cererii de finantare; 
 
• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; Îndeplinirea acestui criteriu se 
va demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului pentru accesarea sprijinului 
FEADR şi dupa caz, a documentelor de înfiinţare a membrilor, actelor de identitate, a Certificatelor 
care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii 
obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F2 şi în urma verificării experţilor AFIR, în 
bazele de date AFIR şi ale ONRC, in Anexa H privind ajutorarele de minimis in Anexa i privind 
stabilirea categoriei IMM 
 
• Toti membrii parteneriatului trebuie sa aiba sediul social in teritoriul GAL RAZIM; Se vor 
verifica documentele constitutive pentru fiecare dintre semnatarii Acordului de cooperare; 
 
• Solicitantul va depune un Acord de cooperare care face referire la o perioadă de 
funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; Se vor verifica Acordul de 
cooperare (Anexa 4) si Mandatul de reprezentare (Anexa 5), daca sunt datate, asumate prin semnare 
de catre toti membrii, daca sunt prezentate informatiile minimale solicitate si daca sunt corelate cu 
Cererea de finantare, Studiul de fezabilitate/ Documentația de avizare pentru Lucrări de 
intervenții/Memoriu Justificativ, (ca documente disticte sau integrate in Studiul de fezabilitate/ in 
Documentația de avizare pentru Lucrări de intervenții sau in Memoriul Justificativ); *întrucât 
existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru 
o perioadă definita - minim 5 (cinci) ani de la data efectuării ultimei plati, se va verifica reflectarea 
acestei prevederi in Acordul de cooperare. Durata Acordului este corespunzătoare duratei prevăzute 
în contractul de finanțare pentru derularea proiectului, iar prelungirea acestuia conduce automat la 
extinderea duratei Acordului. 
 
 

• Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; Se 
solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F). Daca nu 
exista angajamentul solicitantului, proiectul este declarant neeligibil. 
 

                                      
2 Declaratia F se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului 
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• Proiectul propus de parteneriat se va desfasura pe o perioada de maxim 3 ani. Se vor 
verifica Cererea de finantare, Studiul de fezabilitate/ Documentația de avizare pentru Lucrări de 
Intervenții/ Memoriul Justificativ, Acordul de cooperare, Mandatul de reprezentare. 
 

Suplimentar, se va verifica sa nu fie create condiţii artificiale pentru a obţine 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 finanţarea, 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. 
 
Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se încalcă cel puţin 
un criteriu de eligibilitate, de selecţie sau se modifică fara acordul AFIR amplasamentul propus prin 
Cererea de finanțare, Contractul de finanțare se reziliază și se procedează la recuperarea întregului 
sprijin.  
 

Atenţie!  
Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru 

proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde. 
Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiţii 
care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi 

stabilite prin fişa măsurii. 
Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil 

al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea 
eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit 

 

Durata de implementare a proiectului este de maxim 21 luni în cazul proiectelor care vizează 
achiziții simple şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima tranșă 

de plată. 
Durata de implementare a proiectului este de maxim 33 luni în cazul proiectelor care vizează 

achiziții construcții-montaj şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune 
ultima tranșă de plată. 

Durata de implementare a proiectului reprezintă durata de realizare efectivă a tuturor 
activităților descrise în Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de 

implementare, de la data semnării prezentului contract, până la data depunerii de către beneficiar 
a ultimei tranșe de plată. 

Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de implementare a proiectului la 
care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plății. 

 
Monitorizarea proiectului 

Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului la 
care se adaugă 5 ani de la data ultimei plăți efectuată de Autoritatea Contractantă. 

Excepție de la prevederea de mai sus fac proiectele care nu prevăd achiziția de mijloace fixe, 
conform prevederilor legislației naționale în domeniul fiscal, unde durata de valabilitate a 

contractelor de finanțare încetează odată cu efectuarea ultimei plăți și proiectele care au fost 
punctate pentru principiul de selecție P2, criteriul 2.1a) din ghidul solicitantului și care nu prevăd 

achiziția de mijloace fixe, unde perioada de monitorizare este de 3 ani de la data efectuării ultimei 
plăți. 

 
 

ASIGURAREA ACCESULUI LA INVESTITII PENTRU TOTI MEMBRII PARTENERIATULUI 
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In vederea asigurarii acestului tuturor membrilor la investitiile realizate prin proiect, dupa finalizarea 
investitiilor, se va incheia un Acord de folosinta intre toti membrii parteneriatului, cu titlu gratuit, valabil cel 

putin pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului. 
Acordul de folosinta se va depune la pana la ultima transa de plata. 

 
De asemenea, Partenerul/partenerii proprietar/proprietari ai terenului pe care se va realiza investitia trebuie 
sa asigure accesul liber al tuturor beneficiarilor directi (membrii parteneriatului) si indirecti (entitati juridice 

interesate, turisti, locuitorii teritoriului GAL Razim)  la investitiile finantate prin proiect. 

 

CAPITOLUL VI – CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 
 
6.1. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile 
 

 Tipuri de actiuni eligibile: 
A. Actiuni imateriale: 
- actiuni de animare a teritoriului in vederea promovarii activitatilor turistice din teritoriul GAL 
RAZIM (organizarea de evenimente in teritoriul GAL Razim pentru promovare, realizare de materiale 
pentru promovarea evenenimentelor organizate, participarea la targuri, expozitii din teritoriul GAL, 
etc.);  
- realizare plan de marketing turistic al teritoriului- dezvoltarea de produse turistice 
specifice teritoriului GAL RAZIM (realizarea de pachete turistice care sa includa activitati de turism, 
de valorificare turistică a patrimoniului construit, de promovare a turismului gastronomic, etc.); 
- dezvoltarea de sisteme electronice locale de promovare si rezervare pentru activitatile de 
turism (agroturism, servicii turistice, servicii de agrement si alimentatie publica - restaurant)  
- realizare de materiale de promovare a activitatilor turistice din teritoriul GAL RAZIM;  
- realizarea de expozitii, targuri, festivaluri; 
 
B. Actiuni materiale:  
- investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee turistice tematice cu specific local 

(infiintare si amenajare trasee turistice prin amplasarea de indicatoare si marcaje); 
 
Proiectele depuse in cadrul Măsurii M3/3B - Sprijin pentru asocierea micilor operatori in 
agroturism din teritoriul GAL RAZIM pot fi: 
- Proiecte de investitii – proiecte care vizeaza doar investitii (actiuni materiale) specifice 
activitatilor de infiintare si amenajare de trasee turistice tematice cu specific local (infiintare si 
amenajare trasee turistice prin amplasarea de indicatoare si marcaje); 
Proiecte mixte (investitii si servicii) - proiecte care pe langa actiuni materiale (investitii specifice 
activitatilor de infiintare si amenajare de trasee turistice tematice cu specific local) prevad si actiuni 
imateriale (actiuni de animare a teritoriului in vederea promovarii activitatilor turistice din teritoriul 
GAL RAZIM; realizare plan de marketing turistic al teritoriului; dezvoltarea de produse turistice 
specifice teritoriului GAL RAZIM; dezvoltarea de sisteme electronice locale de promovare si 
rezervare pentru activitatile de turism (agroturism, servicii turistice, servicii de agrement si 
alimentatie publica - restaurant); realizare de materiale de promovare a activitatilor turistice din 
teritoriul GAL RAZIM; realizarea de expozitii, targuri, festivaluri), precum si cheltuieli specifice 
operationalizarii asocierii/cooperarii si de funcţionare a acesteia, in limita a maxim 20% din valoarea 
maxima a sprijinului financiar nerambursabil solicitat. Aceste proiecte vor fi gestionate ca proiecte 
de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii 
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obiectivelor investiției pentru o perioadă definita - minim 5 (cinci) ani de la data efectuării ultimei 
plati. 
- Proiecte de servicii – proiecte care vizeaza doar actiuni imateriale (actiuni de animare a 
teritoriului in vederea promovarii activitatilor turistice din teritoriul GAL RAZIM; realizare plan de 
marketing turistic al teritoriului; dezvoltarea de produse turistice specifice teritoriului GAL RAZIM; 
dezvoltarea de sisteme electronice locale de promovare si rezervare pentru activitatile de turism 
(agroturism, servicii turistice, servicii de agrement si alimentatie publica - restaurant); realizare de 
materiale de promovare a activitatilor turistice din teritoriul GAL RAZIM; realizarea de expozitii, 
targuri, festivaluri;) 
 
IMPORTANT! Atat pentru proiectele de investitii cat si pentru proiectele de servicii si cele mixte, 
Solicitantul va completa acelasi tip de cerere de finantare, Anexa 1 a Ghidului Solicitantului, bifand in 
casetele corespunzatoare ale cererii si completand capitolele corespunzatoare ale Bugetului 
indicativ. 
 
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectului trebuie să fie efectuate pe 
teritoriul GAL RAZIM. 
 
Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile, acestea din urmă 
urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Finalizarea proiectului, presupune ca beneficiarul 
să finalizeze atât partea de investiție suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiție 
realizată din cheltuieli neeligibile. 
 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.  
 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau 
necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile: 

 Elaborare studii/planuri 
Acestea cuprind: 
- Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, 

conceptul de marketing (reprezinta cheltuieli privind costurile generale ale proiectului și 
trebuie sa respecte conditiile specifice acestui tip de cheltuieli, prin cumulare) 
Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%, iar acestea 

trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile.  
 

 Costurile de functionare a cooperarii 
Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului 
acordat pe proiect şi pot cuprinde: 
- Cheltuieli de transport și de subzistență ale Liderul de proiect și partenerilor (diurnă), legate 

de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale; 
- Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de 

secretariat etc.); 
- Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere 

sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării procesului de asociere. 
Pentru costurile de funcționare a asocierii/cooperării intensitatea sprijinului este de 100%. 
 

 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu scopul cooperarii, inclusiv costuri de 
promovare 



 

 

 
 

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. C19402094011623818322 / 15.01.2020 

_________________________________________________________________________________ 
Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii M3/6B – Sprijin pentru asocierea micilor operatori 
in agroturism din teritoriul GAL RAZIM 

 

16 

 

Pot cuprinde (listă indicativă): 
- Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin 
social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, 
personalizare echipamente, personalizare auto. Un proiect nu poate conține doar acțiuni de 
promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară a proiectului. 

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. Aceste costuri 
vor reprezenta o componentă secundară (maxim 50%) în cadrul proiectului. 
 

 Investiții legate de infiintarea si amenajarea de trasee turistice tematice cu specific local 
așa cum rezultă din dosarul cererii de finantare;  

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. 
 
 Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, imobile necesare desfășurării activității 
descrise în proiect (altele decât sediu) etc.  

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. 

 
 Aplicații software (dezvoltarea de sisteme electronice locale de promovare si rezervare 
pentru activitatile de turism (agroturism, servicii turistice, servicii de agrement si alimentatie publica 
- restaurant) adecvate activității descrise în proiect;  
Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. 
 
 Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultanță, 
proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 
economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) 
nr. 1305/2013 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi 
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 
 
ATENŢIE!  Partenerul/partenerii care pune/pun la dispozitiei terenul pe care se va realiza investitia 
trebuie sa prezinte, la depunerea Cererii de finantare, documentele de proprietate/sau alt drept real 
asupra terenului. 
ATENŢIE!  Costurile generale cu onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru 
consultanta privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studiile de fezabilitatea / 
documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii /memoriul justificativ, proiectul tehnic (daca 
este cazul) se vor încadra în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 
prevăd construcţii-montaj iar pentru proiectele care nu prevad constructii-montaj (ci doar achizitii 
/dotare), in limita a 5%. 
 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării 
finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 şi 
îndeplinesc următoarele condiții: 
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi 
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele 
minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, 
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 
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c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de 
construcții - montaj. 
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile 
anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente 
proiectului. 
 
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor investiţiei;  
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;  
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;  
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt 
susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 
 
6.2. Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile 
 

Nu sunt eligibile:  
- Achiziționarea de teren 
- Achizitionarea de cladiri 
 

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

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

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 
- costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot 

fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 
- cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie 

plantații pomicole; 
- cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea Cererii de Finanțare, 
conform art. 60 alin.(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; 

 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. 

 
 

CAPITOLUL VII – SELECTIA PROIECTELOR 
 
7.1 Criterii de selectie si punctaj 
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 Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie aprobate conform 
Fisei masurii M3/6B, iar sistemul de punctare este următorul: 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

CS 1. Vor fi selectate cu prioritate parteneriatele constituite din minim 3 membrii. 20 p 

CS 2. Vor fi selectate proiectele care includ actiuni care acopera mai mult de o 
unitate administrativ teritoriala din teritoriul GAL RAZIM. 

20 p 

CS 3. Vor fi selectate proiectele care contribuie la promovarea traditiilor culturale 
locale. 
*se va acorda punctaj proiectelor care cuprind activitati de turism, de 
valorificare turistică a patrimoniului construit, de promovare a turismului 
gastronomic, etc, prin intermediul carora sunt promovate traditiile culturale 
locale. 

20 p 

CS 4. Vor fi selectate cu prioritate proiectele initiate de parteneriate constituite din 
beneficiari ai masurilor de finantare GAL RAZIM, respectiv masurile M4/6A si 
M5/6A.   
*pentru a obtine punctaj la acest criteriu de selectie, Parteneriatul trebuie sa 
aiba in componenta minim cate 1 beneficiar al Masurii M4/6A, respectiv minim 
1 beneficiar al Masurii M5/6A 

40 p  

TOTAL 100 p 
   

 
Pentru această măsură pragul minim este de 40 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. 
 

In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, acestea vor fi departajate in functie de numarul de membrii ai 
parteneriatului. Parteneriatele cu un numar mai mare de membrii vor fi selectate cu prioritate.  
 
7.2 Procedura de evaluare si selectie 
 

 Procesul de evaluare si selectie la nivel de GAL RAZIM se deruleaza conform prevederilor 
cuprinse in Anexa 7 la prezentul Ghid -   “Procedura de evaluare si selectie GAL”.   
 Proiectele depuse la GAL sunt supuse unei proceduri de selecţie, în baza căreia fiecare 
proiect este punctat conform criteriilor de selecție stabilite in prezentul Ghid. 
 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 calendaristice de la data 
incheierii sesiunii de depunere la GAL. 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. 
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 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.  
 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 
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 VIII – SELECTIA PROIECTELOR 
 
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, 

http://www.galrazim.ro/
http://www.galrazim.ro/
http://www.galrazim.ro/
http://www.galrazim.ro/
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solicitantul intocmeste cererea de finantare: 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.  
 Cererea de finantare trebuie completata intr-un mod clar si coerent pentru a inlesni procesul 
de evaluare a acesteia.  
 Este obligatorie completarea anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de risc” - părți 
integrante din Cererea de finanțare, cu respectarea formatului standard și a conținutului acestora.  
  
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. 
  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.  
 Piesele desenate care depasesc formatul A3, se pot atasa direct salvate in format .pdf, la care 
se va adauga Declaratia proiectantului privind conformitatea cu plansele originale din Cererea de 
finantare.  
 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.  

http://www.galrazim.ro/
http://www.galrazim.ro/
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 GAL nu va realiza codificarea Cererii de finantare, aceasta realizandu-se la nivel de OJFIR / 
CRFIR. 
 Proiectele se vor depune numai la sediul GAL, conform celor specificate in CAPITOLUL III – 
DEPUNEREA PROIECTELOR. 
 

8.2.1 DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE 
 

1. Acord de cooperare (Anexa 4) 
 

2. Mandat de reprezentare (Anexa 5)  
 
A - Pentru proiectele de investitii / mixte, ce prevad investitii ce includ constructii/montaj:  
A.1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite 
conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţi finanţate din 
fonduri publice). 
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la 
punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă 
stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, 
componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele 
refăcute cu valorile rămase de finanțat. 
 

IMPORTANT! 
- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în 
Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile; 
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate 
de elaboratorul documentaţiei; 
- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un 
şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului – se va detalia capitolul 
3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de santier prin devize care să justifice 
în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi; 
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni 
etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator; 
- pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ 
ora); 

- in cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul 
pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de 
construcţie. 
 
A.2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 
50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. 
 
IMPORTANT! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este 
menţionat în Certificatul de Urbanism.  
ATENŢIE! Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilităţii 
preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind 
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aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 
 
A3. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor (terenuri/cladiri) 
- actul de proprietate asupra clădirii sau contract de concesiune sau alt document încheiat la 

notar care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând 
cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de 
construcții, în conformitate cu prevederile legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect; 
sau 
- documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune 

sau alt document încheiat la notar care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o 
perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere 
titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de 
investiție propusă prin proiect. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 
acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 

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

legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a 
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). 
și 

- În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul 
proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt 
clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea 
modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii 
poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 
115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 
administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în 
condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru 
controlul de legalitate). 
 

ATENTIE! 
Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie 
să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de 
construire/desființare: 
- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, 
servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de 
restituire, hotarare judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de 
superficie încheiat în formă autentică de un notar public. 
- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe 
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care urmează a se realiza investiția. 
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și 
completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune 
(închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept. 

 
A4. Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de 
cadastru  
În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un 
credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a 
creditului. 
 
A5. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 
prețurilor. 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.  

Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:  
-Să fie datate, personalizate și semnate; 
-Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 
-Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe componente, daca este cazul. 
 
ATENTIE! Daca bunurile/serviciile nu se regasesc in Baza de Date AFIR, Solicitantul va prezenta două 
oferte pentru bunurile/serviciile a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru 
bunurile/serviciile a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro. 
 
Sau 
 
B – PENTRU PROIECTELE PROIECTELE DE INVESTIŢII CARE INCLUD ACHIZIŢII SIMPLE (Investitii 
materiale si/sau imateriale) 
 
B1 - Memoriu justificativ 
 
B2 - Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 
prețurilor. Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor dinpunct 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.  
Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:  
-Să fie datate, personalizate și semnate; 
-Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 
-Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe componente, daca este cazul. 
 
ATENTIE!  
Daca bunurile/serviciile nu se regasesc in Baza de Date AFIR, Solicitantul va prezenta două oferte 
pentru bunurile/serviciile a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru 
bunurile/serviciile a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro. 
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Si  
 

C – PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PROIECTE 
C.1 - Pentru evaluarea impactului asupra mediului (doar pentru proiectele care o impun): 
- Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM, înainte de 
semnarea contractului de finanțare (Anexa A a CF). 
sau 
- Clasarea notificării 
sau 
- Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizeazăcă proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 
sau 
- Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 
sau 
- Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și deevaluare adecvată (dacă este 
cazul). 
- Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 
 
C2. Pentru conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica (doar pentru 
proiectele care o impun): 
- Declarația pe propria răspundere privind prezentarea documentelor de igiena si sanatate publica 
(Anexa B a CF). 
sau 
- Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică 
sau 
- Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică 
sau 
- Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică. 
 

C3. Respectarea conformitatii proiectului cu legislatia in domeniul sanitar veterinar (doar pentru 
proiectele care o impun): 
- Declaratie pe propria raspundere cu privire la conformitatea proiectului cu legislația în vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat 
de DSVSA județeană, investitia va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul (Anexa C a CF)  
si, in faza de contractare 
- Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, 
investitia va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru 
siguranța alimentelor, dacă este cazul. 
 
C4. Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Liderului de proiect privind 
asigurarea intretinerii/mentenantei investitiei (Anexa D a CF) 
 
C5. Documente constitutive/de înființare si functionare ale solicitantului (mandatar) si 
partenerilor (se vor atasa documentele corespunzatoare/echivalente celor de mai jos pentru 
diferitele forme de organizare).  
- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare  
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- Certificat de înregistrare fiscală  
- Statut /Act constitutiv  
- Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă;  
- Certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;  
- Certificatul constatator emis conform legislației naționale în vigoare;  
- Actele de identitate ale semnatarilor acordului de cooperare / reprezentantilor legali ai 
semnatarilor, inclusiv al reprezentantului legal de proiect, mandatat prin Mandatul de reprezentare;  
- Certificatele constatatoare emise de ONRC pentru solicitanții/partenerii infiintati in baza Legii nr. 
346/2004;  
- Extrase din Registrul Special al Asociaţiilor si Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei la care au fost 
inregistrate organizatiile neguvernamentale infiintate in baza OG26/2000;  
- Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale ale Solicitantului (liderului de 
proiect). 
 
C7. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, 
diplome, certificate, referințe etc.), daca este cazul 
 
C8. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului / Mandatar.  
 
C9. Declaratie pe propria raspundere privind angajamentul de raportare catre GAL (Anexa E a CF)  
 
C10. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa G a CF) 
 
C11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de minimis (Anexa H din Ghidul solicitantului). – pentru fiecare partener, daca este cazul 
C12. Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor și întreprinderi 
mici (Anexa i la Ghidul Solicitantului) – pentru fiecare partener, daca este cazul 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

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, 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 
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administraţia financiară), expertul care verifică concordanța va face menţiunea „Conform cu 
originalul”, va semna și data fiecare pagina a documentului COPIE.  
 
 Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea 
«COPIE». Fiecare pagină a Exemplarului – copie va avea menţiunea „Conform cu originalul” şi va 
purta semnătura şi ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice). 
 
 Rezultatul verificării conformității se consemnează de expert în Fişa de evaluare generala a 
proiectului:  Partea I - Verificarea conformitatii (Formularul CES3). Termenul de verificare a 
conformitatii este de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de finantare la GAL. 
 
 În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, 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 estedeclarat 
neeligibil. 
Numai erorile de forma se corecteaza in procesul de evaluare prin solicitare de informatii suplimentare. 
Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanțare conforma, nu o mai 
poate redepune în aceeasi sesiune. 
 

 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 aceeasi 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 proiectului; 

 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.  
 Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare în urma verificărilor privind eligibilitatea 
solicitantului, a proiectului, se consemneaza in Fisa de evaluare generala a proiectului: Partea II – 
Verificarea eligibilitatii (Formularul CES4). 
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In urma verificarilor, pot exista doua situaţii:  

 proiectul este eligibil 

 proiectul este neeligibil; 
 In etapa de evaluare a proiectului, expertii GAL pot realiza vizite pe teren, daca se considera 
necesar.  
Verificarea pe teren se realizează de către entităţile care instrumentează cererea de finanţare, 
respectiv:  

 G.A.L. – pentru toate proiectele, daca se considera necesar; 
 OJFIR - pentru toate proiectele, daca se considera necesar;  
 AFIR nivel central - pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj; 

 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 prezentate.  
 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 evaluator din cadrul GAL, cu respectarea 
termenelor si procedurii prevazute in Anexa 7 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 toate aspectele ce vizeaza conformitatea dosarului cererii de finantare; 
b. in cazul in care dosarul 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 cazul in care sunt prezentate informații contradictorii în cadrul documentelor aferente 
cererii de finanțare; 

 In cazul in care restul documentelor din Cererea de finantare nu sunt in conformitate cu 
forma ceruta la Capitolul 8.2.1 – “Documente la depunerea Cererii de finantare”, 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 IS3), nu vor fi luate in considerare.  
 
8.5 - Verificarea criteriilor de selecție 
 

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 RAZIM”- Anexa 10 la prezentul Ghid, in vigoare la momentul lansarii 
sesiunii, publicata pe site-ul GAL RAZIM, www.galrazim.ro 
 

http://www.galrazim.ro/
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 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 CES3).   
 
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 Raportul de selectie final intocmit de GAL si publicat 
pe pagina web http://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. 
 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: 
o Fisa de evaluare generala a proiectului - Formularul CES3 (conformitate, eligibilitate, criterii de 

selectie) 
o Fisa de verificare pe teren, intocmita de GAL – Formularul VT3 (daca e cazul) 
o Raportul de selectie, intocmit de GAL  
o Copii ale declaratiilor persoanelor implicate in procesul de evaluare si selectie de la nivelul 

GAL, privind evitarea conflictului de interese; 
o Raportul de contestatii, intocmit de GAL (daca este cazul) 
o Formularul 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ;  
o Formularul 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, 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 

http://www.galrazim.ro/
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răspuns. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte 
documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară 
depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR. 
 
• Partea  I  – Verificarea conformității documentelor 
 Expertul CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR, care primește cererea de finanțare, trebuie 
să se asigure de prezența fișelor de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – 
dacă este cazul), a Raportului de selecție și a Raportului de contestații, dacă este cazul, întocmite de 
GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de Selecție va fi 
semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte 
persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu 
prevederile statutare), specificându-se apartenența la mediul privat sau public. De asemenea, 
Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de 
selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat 
principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind 
asigurarea transparenței Apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de 
implementare aferent Sub-măsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție 
validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. Raportul de selecție va fi 
datat, avizat de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al 
Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.  Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică 
membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va 
înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a 
fi necesare alte aprobări. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă 
persoană (diferită de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la 
procesul de selecție (inclusiv GAL) să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL 
trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens. 
 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. 
 
• 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 
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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 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 si a criteriilor de selectie se realizează în termen de 3 (trei) zile pentru 
cererile de finanțare care nu implică vizită pe teren și maximum 6 (șase) zile pentru proiectele care 
includ vizită pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa 
de verificare a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru 
primirea răspunsului din partea solicitantului/GAL. Pentru situațiile în care termenele de verificare 
nu pot fi respectate, depășirea acestora va fi permisă pe baza unei motivații întemeiate, aprobate de 
Directorul OJFIR/CRFIR. 
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Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă 
este cazul, în următoarele situații: 

1. către solicitant, în următoarele situații: 
- necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea 

documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte 
documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în 
susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul 
cererii de finanțare;  

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de 
selecție; 

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare; 
- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la 

depunerea cererii de finanțare; 
- necesitatea corectării bugetului indicativ.  

2. către DGDR AM PNDR, în situația în care sunt necesare clarificări privind fișa măsurii din SDL.    
3. către GAL, în situația în care sunt necesare clarificări privind documentele aferente procesului 
de evaluare și selecție în urma căruia cererea de finanțare a fost selectată.  

 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. Prin excepție, în cazul în care solicitarea de informații suplimentare 
vizează prezentarea de către beneficiar a unui document emis de o instituție publică, beneficiarul va 
prezenta dovada demersului făcut la instituția respectivă în termenul precizat în adresă, urmând ca 
acesta să depună documentul imediat după eliberarea acestuia de instituția publică în termenele 
legale sau procedurale specifice instituției respective.  

 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/ sau de 
încadrare corectă a proiectului, precum și a criteriilor de eligibilitate și/ sau de selecție. Dacă în urma 
reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate 
neconforme/ încadrate incorect/ eligibile și neselectate/ neeligibile se va proceda la neîncheierea/ 
încetarea contractului, după caz. 
 Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile și selectate/ eligible și 
neselectate/ neeligibile, precum și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor, vor fi notificaţi de 
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către CE SLIN/SAFPD -OJFIR/CRFIR/ CE SIBA - CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare, 
în termen de maximum două zile de la întocmirea Fișei de evaluare generală a proiectului 
(formularul E1.2L)/ aprobarea Raportului de evaluare de către CRFIR, prin fax/ poștă/ e-mail cu 
confirmare de primire. În acest scop, expertul CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/CE SIBA - CRFIR va 
completa Formularul E6.8.1L și îl va înainta spre semnare către Directorul OJFIR/Directorul CRFIR. 

Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii de finanțare.  
 Contestaţia privind decizia de finanţare a proiectului, rezultată ca urmare a verificării 
eligibilității și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL de către OJFIR/ CRFIR, va fi transmisă 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 transmite o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate 
contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului 
depus și aplicarea criteriilor de selecție și/ sau valoarea proiectului declarată eligibilă/ valoarea sau 
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.  
Analiza contestațiilor se va realiza: 
- La CRFIR, la Serviciul tehnic de specialitate care coordonează structura care a analizat proiectul 

(SAFPD/ SLIN), pentru proiectele a căror neeligibilitate a fost constatată de OJFIR. 
- La AFIR, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, la Direcția de specialitate de la 

nivel central (DAF, DIBA, DPDIF sau DATLIN), în cazul proiectelor a căror neeligibilitate a fost 
constatată de CRFIR. 

OJFIR/ CRFIR va transmite contestația la entitatea care o verifică, împreună cu dosarul administrativ 
al cererii de finanțare care face obiectul contestației. 
În situația în care activitatea de la nivel central nu permite verificarea contestației în timp util, în 
baza unei Note avizate de Directorul Direcției și aprobată de Directorul General al AFIR, aceasta 
poate fi redirecționată către CRFIR, altul decât cel care a analizat proiectul inițial. 
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 împreună cu 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 IX – CONTRACTAREA FONDURILOR 
 
9.1 – Prevederi comune pentru toate proiectele aferente sub-masurii 19.2 
 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe teren 
dacă este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către 
solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de 
finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei 



 

 

 
 

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. C19402094011623818322 / 15.01.2020 

_________________________________________________________________________________ 
Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii M3/6B – Sprijin pentru asocierea micilor operatori 
in agroturism din teritoriul GAL RAZIM 

 

33 

 

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 
submăsurilor, 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 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 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;  

− 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 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, CRFIR are 
obligația de a transmite și către GAL decizia 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. 

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul 
Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, exemplar 
copie, în format electronic (CD).  

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune 
reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, 
contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs 
o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate 
dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, 
adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. 
 
9.2 – Semnarea contractelor de finantare  

Dupa finalizarea procedurii de verificare la nivelul AFIR, solicitantul va primi o Notificare de 
selectie, in care sunt precizate documentele necesare de prezentat si termenul limita de depunere. 
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 Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) o serie de 
documente, ce vor fi enumerate in Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare 
si semnarea Contractului de finantare, cum ar fi:  
 
1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi locale, valabile la data încheierii 
contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au 
sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) 
şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, valabil la data 
încheierii contractului de finanțare (pentru liderul de proiect).  
2. Document emis de ANPM (daca este cazul)  
2.1 Clasarea notificării  
sau  
2.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)  
sau  
2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului  
sau  
2.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (daca este 
cazul)  
sau  
2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluarea adecvată.  
Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat in notificarea emisa in 
conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, 
termen care curge de la data comunicarii notificarii privind selectia proiectului.  
După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de 
finanțare nu mai poate fi semnat.  
3. Document emis de DSP județeană (daca este cazul, conform protocolului de colaborare dintre 
AFIR și MS publicat pe pagina de internet www.afir.info).  
3.1. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate 
publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz) 

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea 
contractului de finanţare!  
 

 Contractarea se realizează la nivelul CRFIR. După semnarea Contractelor/Deciziilor de 
finanțare, expertul SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite către GAL o adresă de înștiințare privind 
încheierea angajamentului legal. 
 Pentru Contractele/Deciziile aferente proiectelor de investiții se vor respecta pașii 
procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru 
evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, 
măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01)/ modificare contracte - Manual de procedură pentru 
implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare (Cod 
manual: M 01-02), în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de 
cererea de finanțare utilizată. Dacă anumite cerințe specifice Sub-măsurilor naționale nu corespund 
cu cerințele măsurii din SDL, formularele din cadrul manualelor de procedură generale vor fi 
adaptate pentru a nu fi introduse cerințe/ obligații care să nu corespundă cu măsura aprobată prin 
SDL. 
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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. 
 
CAPITOLUL X – PLATA 
 

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

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 
0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile 
ulterioare și anexele la acesta. 

Rectificarea declaratiilor de esalonare se poate realiza de catre beneficiar de maxim 2 ori, in 
perioada de executie a Contractului de finantare. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 
226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de 
Plată. 

Pentru toate proiectele, dosarul Cererii de Plată se depune în trei exemplare, pe suport de 
hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar, la GAL Razim, in 
vederea realizarii conformitatii. Un exemplar al dosarului cererii de plata va fi pastrat la GAL, urmand 
ca doua exemplare, sa fie depuse de catre beneficiar la sediul OJFIR. 

După verificarea conformitatii de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de 
Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR 
(OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). 
 Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile 
calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme la OJFIR. 

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 
beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către alți 
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doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. 
Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate 
adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR 
(OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare. 

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, 
inclusive depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în 
termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. 
Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de 
plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info. 
Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza 
prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii în care se încadrează scopul 
proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. 
Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 
financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 
beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info). 
 
Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în prevederile 
OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, conform 
dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  
 
ATENTIE! Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la 
confirmarea plăţii, în termen de maximum 5 (cinci) zile, beneficiarul are obligaţia de a informa GAL 
cu privire la sumele autorizate şi rambursate în cadrul proiectului. 
Beneficiarul va depune la CRFIR, Dosarele cererilor de plată în conformitate cu Declaraţia de 
eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare. 
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 perioadă de execuție aprobată. 
În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor 
legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor 
Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. 
Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la CRFIR, în două exemplare pe suport de hârtie, la 
care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată 
trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (Anexă la 
Contractul de finanţare). 
Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la 
data înregistrării cererii de plată conforme 
 

Atentie! Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima tranșă 
de plată prevăzute de art. 4 din H.G. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare. 
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CAPITOLUL XI - AVANSUL  
 
Beneficiarul (liderul de proiect) poate solicita avans de până la maxim 50% din valoarea eligibilă 
nerambursabilă la data depunerii Cererii de Finanţare sau până la data depunerii primului dosar al 
cererii de plată la Autoritatea Contractantă, în condițiile prevăzute în Instrucțiunile de plată anexă  la 
Contractul de Finanțare. 
 

AFIR efectueaza plata avansului de până la maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă, la 
solicitarea liderului de proiect, după semnarea Contractului de Finanțare, conform prevederilor 
art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Consiliului si Parlamentului (UE)1305/2013 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a legislaţiei naţionale în vigoare. 
 
Beneficiarul (lider de proiect) poate primi avansul după semnarea Contractului de Finanţare şi după 
avizarea favorabilă a unei achiziţii de către AFIR. 
În cazul beneficiarilor privați care derulează achiziții directe utilizând Baza de date cu prețuri de 
referință AFIR, avansul se acordă pe baza contractului de vânzare-cumpărare a 
bunului/echipamentului respectiv, prezentat de beneficiarul privat la momentul solicitării avansului. 

 
Beneficiarul trebuie să justifice valoarea avansului acordat, pe bază de documente justificative 
conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiunile de Plată, până la expirarea 
duratei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2(1) din contract, respectiv la ultima tranşă 
de plată. Pentru a beneficia de avans, liderul de proiect este obligat să depună o garanţie, care să 
acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituţie financiar bancară sau 
nebancară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naţionale a României conform legislației în vigoare, 
sau poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. 
Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 
 
Garanția aferentă avansului trebuie să producă efecte pe întreaga durată de execuție a 
Contractului de Finanţare. La momentul finalizării proiectului şi în urma stabilirii că valoarea 
cheltuielilor autorizate la plată depăşeşte valoarea avansului acordat, garanţia poate fi eliberată. 
 
La cerere, Autoritatea Contractantă va notifica instituţia emitentă a garanţiei cu privire la finalizarea 
proiectului, justificarea utilizării integrale a avansului acordat beneficiarului şi faptul că garanţia 
poate fi eliberată.  
 

Beneficiarul trebuie să justifice valoarea avansului acordat, pe bază de documente justificative 
conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiunile de plată, până la expirarea 
duratei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2(1) din contract, respectiv la ultima tranşă 
de plată. 

 
Atentie! În cazul în care beneficiarul nu prezintă Autorităţii Contractante dovada prelungirii 
termenului de valabilitate a garantiei cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea valabilității 
acesteia, Autoritatea Contractantă va proceda de îndată la executarea garanţiei. 
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Beneficiarul care a încasat avans de la Autoritatea Contractantă şi solicită prelungirea duratei 
maxime de execuţie a contractului de finanţare, este obligat să depună la Autoritatea Contractantă 
și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, 
sau poliţă de asigurare care să acopere noul termen de execuţie solicitat. 
Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate la termenele stabilite prin contractul de 
finanţare, înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru care nu s-a obţinut 
prelungirea acesteia, se recuperează de Autoritatea Contractantă prin executarea garanţiei, cu 
perceperea de dobânzi şi penalităţi calculate şi datorate pentru perioada cuprinsă între data 
acordării avansului şi data recuperării integrale a acestuia. 
 
CAPITOLUL XII – MONITORIZAREA PROIECTULUI 
 

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

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 modificari substantiale; 
 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, 
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 
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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. 
 
Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, 
trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru 
activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minim 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăți. 
 

 Modificarea Contractului de finanțare se realizează în următoarele condiții:  

 numai în scris,  

 numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract  

 nu are efect retroactiv  

 cu acordul ambelor părţi prin :  
o act aditional 
o notificare de acceptare  
o notă de aprobare  

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

 

 
CAPITOLUL XIII – ANEXE SI INFORMATII UTILE 
 

 Pe site‐ul GAL sunt disponibile urmatoarele formulare, anexe la Cererea de Finantare: 
 

 Anexa 1 - Cerere de finanțare  

 Anexa 2 – Studiul de fezabilitate, conform HG 907 

 Anexa 3 – Memoriu justificativ 

 Anexa 4 – Acord de cooperare 

 Anexa 5 – Mandat de reprezentare 

 Anexa 6 – Fisa masurii  

 Anexa 7 – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor GAL RAZIM 
 

si  

Anexele A-I:  
Anexa A - Declaratie pe propria raspundere privind prezentarea documentelor de mediu (respectarea 
normelor de mediu)  
Anexa B - Declaratie pe propria raspundere privind prezentarea documentelor de igiena si sanatate 
publica  
Anexa C - Declaratie pe propria raspundere privind prezentarea documentelor DSVSA (respectarea 
conformitatii proiectului cu legislatia in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranța alimentelor)  
Anexa D - Declaratie pe propria raspundere privind sustenabilitatea investitiei (Angajamentului 
Solicitantului de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o perioadă de cel 
puţin 5 ani)  
Anexa E - Declaratie pe propria raspundere privind angajamentul de raportare catre GAL 
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Anexa G - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL 
Anexa H - Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de minimis – pentru fiecare partener, daca este cazul 
Anexa I - Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor și întreprinderi 
mici 

 

GAL RAZIM vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 08.00 și 16.00 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.  

mailto:galrazim@gmail.com
http://www.galrazim.ro/
mailto:galrazim@gmail.com

