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GHIDUL SOLICITANTULUI 

MĂSURA M3/6A 
 

”Dezvoltarea  activităților non-agricole în microregiunea Arieșul Mare” 
 

 
Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și constituie un suport complex 
pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specifice PNDR 2014-2020. Acest document 
nu este opozabil actelor normative naționale și europene. 

Prevederile aferente ghidului solicitantului se aplică în mod corespunzător. Sunt 
prezentate regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de inveștiții, precum 
și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, 
conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri nerambursabile, 
documentele, avizele și acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanțare, al 
Studiului de Fezabilitate, al Planului de Afaceri, al Contractului de Finanțare, precum și alte 
informații utile întocmirii proiectului și completării corecte a documentelor. 

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați 
că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document, precum și toate prevederile din 
Ghidul Solicitantului și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul 
investițiilor finanțate prin PNDR. 

Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări din cauza 
modificărilor legislative naționale și europene sau procedurale, astfel vă recomandăm ca până 
la data limită de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul prezentului apel de selecție a 
proiectelor, să consultați periodic pagina de internet www.galariesulmare.ro, pentru a urmări 
eventualele modificări.  

De asemenea, solicitanții pot obține informații/clarificări în mod gratuit, legate de 
completarea și pregătirea Cererii de Finanțare direct la sediul nostru, prin telefon, prin e-mail 
sau prin pagina de internet. 
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CAPITOLUL 1 – PREVEDERI GENERALE 

 

1.1 CONTRIBUȚIA MĂSURII M3/6A ,,DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE ÎN 
MICROREGIUNEA ARIEȘUL MARE” 

 
Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a Obiectivului  III din Regulamentul  

(UE) nr.1303/2013, respectiv:    

”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și comunităților  rurale, inclusiv 
crearea și menținerea de locuri de muncă” 
Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  (UE) nr.1305/2013, Art.19 
,,Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor’’ Măsura M3/6A contribuie la: 

- Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea 

sărăciei 

- Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice 

- Dezvoltarea turismului si a activităților de recreere 

- Crearea de locuri de muncă 

Măsura M3/6A contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P6 a Regulamentul  ( UE) 

nr.1303/2013 ,,Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale”.  Măsura M3/6A contribuie la inovarea şi protecţia mediului. 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou 

înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de 

muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din 

categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă 

soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol 

pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele din teritoriul 

GAL.  

- Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni deficitare.  

- Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigură 

prelucrează/servicii în mai mult de două UAT din GAL. 

- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale. 

mailto:galariesulmare@yahoo.com
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- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinderilor sociale și a cooperativelor.  

Măsura M3/6A - ,,Dezvoltarea  activităților non-agricole în microregiunea Arieșul Mare” din 

cadrul SDL GAL Arieșul Mare este menită să completeze cu elemente specifice teritoriului 

Arieșul Mare Alba Bihor - MASURA 6.4 - Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de 

activităţi neagricole, din cadrul PNDR 2014-2020. 

Măsura M3/6A -  Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL Arieșul Mare asigură 

complementaritatea cu următoarele măsuri:   

- M1/6B- Dezvoltarea  si modernizarea  satelor din teritoriul GAL Arieșul Mare. 
-M2/2A- Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în 
Microregiunea Arieșului Mare. 
-M4/6B Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Arieșul Mare 

Sprijinul acordat prin Masura M3/6A, va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru 

populaţia rurală din teritoriul GAL ARIEȘUL MARE şi la stoparea fenomenului de depopulare din 

mediul rural prin reducerea sărăciei şi decalajelor rural-urban. 

Aria de aplicabilitate a măsurii: 

 Spaţiul rural eligibil pentru măsura M3/6A cuprinde toate cele 8 UAT-uri din teritoriul GAL 

ARIEȘUL MARE. 

 

1.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ 
Contribuţia publică totală pentru această măsură este de 255.777,55 euro. 

CAPITOLUL 2- PREZENTAREA MĂSURII 

2.1 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURILE NERAMBURSABILE 
 

Sprijinul în cadrul acestei măsuri este acordat pentru atingerea obiectivului de dezvoltare rurală 

3 din SDL, respectiv ”Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

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

 
Beneficiarii direcți: 

*Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente si nou infiintate (start-ups) din 

spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data 

aplicării pentru sprijin sau isi propun activitati pe care le-au mai desfasurat;  

• persoane fizice autorizate, micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou 
înființate din spațiul rural; 
• Fermieri sau membri ai unor gospodării agricole (autorizati cu statut minim de PFA) care își diversifică 
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul 
întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția 
persoanelor fizice neautorizate. 
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Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 
Beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A – cooperative  și intreprinderi sociale sunt si beneficiari direcți ai 
măsurii  M2/2A, asigurandu-se astfel complementaritatea intre cele doua măsuri. 

In cadrul măsurii M1/6B - Dezvoltarea  şi modernizarea  satelor din Microregiunea Arieșului 

Mare - ,,beneficiarii indirecti (întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu)   sunt 

beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A, astfel masura M3/6A este complementara cu măsura 

M1/6B. 

             microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înființate 
(start-ups) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL Arieșul 
Mare iar punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect 
trebuie să fie amplasate în spatiul rural pe teritoriul teritoriul GAL Arieșul Mare. În cazul in care 
activitatea propusă prin proiect se desfășoară la sediul social, acesta trebuie să fie situat pe 
teritoriul GAL ARIEȘUL MARE. 

Spațiul rural este definit în mod specific în acord cu abordarea Leader ca fiind format din 
UAT-comune și UAT- orașe mici cu o populație de maxim 20.000 locuitori. 

 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 3/6A sunt persoane fizice 

autorizate și persoane juridice înregistrate în baza legislației din România ca micro-întreprinderi 
și întreprinderi mici,cu modificările și completările ulterioare. 
 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 

 persoană fizică autorizată - înființată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;  

 întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare;  

 întreprindere familială înființată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările 
ulterioare; 

  societate în nume colectiv – SNC - înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, 
cu modificările și completările ulterioare;  

 societate în comandită simplă – SCS - înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare);  

 societate pe acțiuni – SA - înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi 
completările ulterioare;  

 societate în comandită pe acțiuni – SCA înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 societate cu răspundere limitată – SRL înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

mailto:galariesulmare@yahoo.com
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 societate comercială cu capital privat înființată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea 
unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare);  

 societate agricolă înființată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme 
de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;  

 societate cooperativă de gradul 1 înființată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și 
societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea 
de activități neagricole;  

 cooperativă agricolă de grad 1 înființată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 
Atenție! Având în vedere condițiile de autorizare ca și cabinet medical veterinar individual/ 
cabinet medical individual, aceștia pot solicita fonduri doar pentru investiții de modernizare.  
 
Atenție! În cadrul acestei măsuri, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat . 
 
Solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în categoriile:  
 

 micro-întreprindere - maxim 9 salariați și realizează o cifra de afaceri anuală netă sau dețin 
active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;  

 întreprindere mica - între 10-49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 
dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;  
 
Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza 
Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria micro-întreprinderilor și după caz a 
întreprinderilo mici, în baza Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate 
în conformitate cu anexele Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Nu sunt eligibile 
întreprinderile mijlocii și mari.  
Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariați, cifra de afaceri netă anuală şi 
activele totale sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar 
precedent, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților’’ conform art 6(1) al 
Legii nr. 346/2004.  
Dacă la data întocmirii situațiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în 
plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, 
mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două 
exerciții financiare consecutive”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004.  
Pentru categoriile de beneficiari ai finanțării prin FEADR care, după selectarea /contractarea 
proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea 
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întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de Finanțare, în sensul trecerii de la categoria de 
micro-întreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria 
întreprindere mică la categoria de întreprindere mijlocie sau alte întreprinderi (întreprinderi 
mari), cheltuielile pentru finanțare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în 
perioada de monitorizare.  
 
Atenție! Pentru încadrarea în categoria de micro-întreprindere, respective întreprindere mica, 
va fi verificată condiția de întreprinderi legate sau partenere.  
 
În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, 
raportată la capitalul sau la drepturile de vot deținute ori la dreptul de a exercita o influență 
dominantă, se vor respecta prevederile art. 41 din Legea nr. 346/2004.  
 
Întreprinderile autonome sunt definite la art. 42 din Legea nr. 346/2004, intreprinderile 
partenere la art. 43, iar intreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi 
considerată micro‐întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puțin 25% din capitalul social 
ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu 
individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice conform art. 45 al 
Legii nr. 346/2004.  
 
Întreprindere autonomă - întreprinderea care deține mai puțin de 25% din capitalul social sau 
din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi 
sau dacă una sau mai multe întreprinderi nu dețin mai mult de 25% din capitalul social sau din 
drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.  
Întreprindere parteneră - întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi între 
care există următoarea relație: întreprinderea (din amonte) deține, individual sau în comun cu 
una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile 
de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).  
Întreprindere legată - întreprinderea care deține peste 50% din capitalul social şi /sau 
drepturile de vot în structura altor întreprinderi, în amonte sau în aval, conform prevederilor 
art. 44 din Legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare. Calculul numarului mediu 
de salariati şi a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte conform precizărilor din Legea nr. 
346/2004, art. 4.  
 
Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind 
încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de 
numărul de salariați prevăzut în proiect (a se vedea: art. 6 alin. (3) din legea 346/2004: În cazul 
unei întreprinderi nou‐înfiinţate, ale cărei situaţii financiare nu au fost aprobate, în  condiţiile 
legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi 
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activele totale se determină în cursul exerciţiului financiar şi se declară pe propria răspundere 
de către reprezentantul/reprezentanţii întreprinderii în cauză). 
 
Urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari pot depune proiecte în cadrul 
măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea 
următoarelor condiții, dupa caz:  
a. solicitantii/beneficiarii/membrii asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după  
caz, înregistrati în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD, cât şi pentru 
FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere 
până la semnarea contractelor de finanțare.  
 
b. solicitanții care s-au angajat la depunerea Cererii de finanțare prin declarație pe propria 
răspundere, că vor prezenta la data semnării contractului dovada cofinanțării private şi nu 
prezintă acest document la data prevăzută în notificarea AFIR, pot redepune/depune proiect 
numai in cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul.  
 
Pot depune proiecte aferente măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020 şi 
solicitanții care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat 
proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR.  
 
În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili 
beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în 
cadrul măsurilor PNDR 2014 – 2020.  
 
În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este 
declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.  
 
Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR şi de la 
bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub‐măsuri din 
cadrul PNDR 2014‐2020, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:  
 
a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia şi a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv 
a celor de minimis, după caz;  
b) nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor 
art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a 
proiectului;  
c) prezentarea dovezii cofinanțării private a investiției, prin extras de cont şi/sau contract de 
credit acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al 
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proiectului în care se virează/depune minimum 50% din suma reprezentând cofinanțarea 
privată, disponibilul din acest cont fiind destinat plăților efectuate de solicitant în vederea 
implementării proiectului. Cheltuielile vor fi verificate la depunerea primei cereri de plată. La 
depunerea următoarelor cereri de plată, condiția prezentării extrasului de cont, în vederea 
verificării operațiunilor întreprinse, nu se mai aplică. 
 
Atenție! Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei 
măsuri din PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL. De asemenea, dacă un solicitant are un 
proiect selectat pentru finanțare în aceeași sesiune anuală, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, 
deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării și/sau proiectul tehnic, solicitate prin 
Notificarea privind semnarea contractului de finanțare, conform prevederilor HG nr. 226/2015, 
cu completările și modificările ulterioare, acesta poate depune doar în sesiunile lansate de GAL 
în anul următor. 
 
 

2.2 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII/DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
 

Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up) 
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite  

• Sediul social  trebuie să fie situat în teritoriul GAL iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul 
GAL. 
•Investitia propusa trebuie sa prevada crearea a minim unui loc de munca. 
 
Pentru proiectele de investiţii în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente: 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL 

si sediul social sa fie situate in teritoriul GAL; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.  
•Investitia propusa trebuie sa prevada crearea a minim unui loc de munca. 
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Atenție! Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puțin 
un criteriu de eligibilitate sau de selecție, cererea de Finanțare devine neeligibilă.  
 
Atenție! Perioada de monitorizare a proiectului este de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți 
de către Autoritatea Contractantă. 
 

2.3 TIPURI DE INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE (în conformitate cu lista codurilor CAEN 
eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii): 

 
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată doar 
pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu fișa 
măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului specificat în Fișa măsurii/Apelul de selecție a 
proeictelor. 
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 
 
Activitatea/activitatiile pentru care se solicită finanțare prin măsura 3/6A din SDL GAL Arieșul 
Mare, trebuie să se regăsească în lista codurilor CAEN din cadrul Anexei 7 la ghidul 
solicitantului).  
Operațiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 
1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat 
microintreprinderilor si intreprinderilor mici din spatiul rural pentru infiintarea si dezvoltarea 
activitatilor economice neagricole". Anexa 8 la ghidul solicitantului cuprinde lista codurilor 
CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare. 

Cheltuieli eligibile specifice: 

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor in care se desfasoara 

activitatea propusa prin proiect; 

• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 

echipamente noi; 

• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

• Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol 

• Înfiinţarea de  ateliere / cooperative meşteşugăreşti 

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor structuri 

de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.) 

• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea unităților care prestează activități de 

agrement/recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, amenajări 

areale de echitație, etc; centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe, 

schi-uri, etc;)* 
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*ATENȚIE – pentru activitățile de agrement și recreative  sunt eligibile doar construcții de 

tipul–birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente 

specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, 

sisteme de scripeți parc de aventuri, etc.) 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții:  

a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305‐/2013;  

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

şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii ori din cerințele 

minime impuse de PNDR 2014‐2020;  

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

mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de 

intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  

d) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii; 

 e) 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 a)‐e) şi vor fi decontate proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente 

proiectului. Prin excepție, cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de 

finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.  

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condițiile a)‐e) trebuie să se 

încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd 

construcții‐montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele 

decât cele referitoare la construcții montaj.  

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:  

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

îndeplinirea obiectivelor investiției;  

b) sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor 

(încadrarea în prețurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în 

care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului 

de achiziție realizată: o ofertă pentru prețuri sub 15.000 euro şi două oferte pentru prețuri 

peste 15.000 euro);  

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu AFIR;  
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d) sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile 

şi sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii.  

 

 

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:  

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate  

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:  

 ambulanța umană;  

 autospeciala pentru salubrizare;  

 mașina specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la 

înalțime;  

 autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu ‐ exclus cap 

tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)  

 mașina de măturat carosabilul;  

 auto betonieră;  

 autovidanjă; 

  utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă 

echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).  

 Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).  

 

Atenție! Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiții:  

 

 mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de 

acces in cabina;  

 să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru 

activitatea propusă prin proiect, cu exceptia ambulanțelor veterinare ;  

 în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de 

Colegiul Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotarârii 

Consiliului National 2016; RAR va face mentiunea ”echipare specifică intervenții medicină 

veterinară”  

 în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să 

reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației 

în vigoare. 
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Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească 

exclusiv activitățile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip 

tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit si pentru alte 

tipuri de activitati).  

Se va depune obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.  

 

Atenție! In ariile naturale protejate nu sunt eligibile echipamentele de agrement 

autopropulsate.  

 

2.4 TIPURI DE INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE: 
 

Nu sunt eligibile următoarele:  

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

 prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje şi echipamente agricole aferente 

acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;  

 procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;  

 producția de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;  

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepția costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot 

fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

 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 R (UE) nr. 1303/2013 și anume:  

a.dobânzi debitoare;  

b.achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;  

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

temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare;  

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

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

de asigurare.  

e.cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 

și 15- PNDR.  
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 cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR 

nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

 

În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiuni asociate măsurilor/sub-măsurilor excluse 

de la finanțare prin sub-măsura 19.2, după cum urmează:  

 sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, 

precum și pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) nr. 1305/2013, alin.(1), 

paragraful 2.);  

 servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul 

exploatației (Art. 15/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

 investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 

(a)/Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

 plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

 agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

 plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) 

nr.1305/2013);  

 plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice (Art. 31/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

 plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013);  

 servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. nr. (UE) 

1305/2013); 

 sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea 

prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020. 

 

2.4 CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos. 
Pragul minim de eligibilitate este de 25 de puncte si reprezinta pragul sub care nici un proiect 
nu poate intra la finanțare. 
 

Criterii de  selectie   Punctaj 

CS1. Proiectele care utilizează  material, 
materii prime și resurse umane locale din 
teritoriu  
Pentru punctarea acestui criteriu de selecție 

beneficiarul prezintă în cadrul Memoriului 

  
 25  pct. 
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Justificativ aferent investiției produsele, 

respectiv furnizorul materialelor și/sau 

resurselor locale din teritoriu (după caz o 

convenție, precontract, etc). 

Documente de verificat: Memoriul justificativ, 

Cererea de finanțare, Bugetul indicativ 

(conveție, precontract etc. , după caz) 

CS2. Proiectele care utilizează  energia produsă 
din surse regenerabile 
Pentru punctarea acestui criteriu proiectul 

prevede investitii in domeniul eficientizării 

energetice a clădirilor/ și sau producerea 

energiei din surse regenerabile. Criteriul va fi 

punctat proporțional cu ponderea acestor 

investiții din valoarea totală eligibilă a 

proiectului: 

 Cheltuielile cu exploatarea resurselor de 

energie regenerabilă reprezintă mai mult 

de 5% din bugetul proiectului –  25  

puncte; 

 Cheltuielile cu exploatarea resurselor de 

energie regenerabilă reprezintă mai 

puțin de 5% din bugetul proiectului – 0 

puncte; 

Documente de verificat: Memoriul 
justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație 
de Avizare pentru Lucrări de intervenții, Cererea 
de Finanțare, bugetul indicativ 

  25  pct. 

CS3. Proiectele care prin  investițiile/serviciile 
propuse se adreseaza teritoriului GAL  
Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția 

propusă este amplasată într-o singură comună, 

iar prin obiective și rezultate demonstrează un 

impact pozitiv pentru populația mai multor 

comune/oraș din teritoriul GAL Arieșul Mare 

Alba-Bihor 

  25  pct. 
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Documente de verificat: Cererea de Finanțare, 
Memoriul justificativ/Studiu de 
Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de intervenții 

CS4. Investitia propusa prevede crearea a 
minim un loc de munca. 
- infiintarea a minim un loc de munca 
Suma nerambursabilă acordată va respecta 

condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel:  

 pentru  pentru proiectele de servicii 
pentru populatia din spatial rural - 1 loc de 
muncă = 25.000 Euro 
       • pentru proiectete activităților de 
producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, 
agroturism și de agreement - 1 loc de muncă = 
30.000 Euro 
 
Documente de verificat: Memoriul 
justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație 
de Avizare pentru Lucrări de intervenții, Cererea 
de Finanțare, bugetul indicativ 

 Maxim  25  pct. 
 
 
 
 
 

 20  pct. 
 
 

 25  pct. 

  
TOTAL PUNCTAJ : 100 PUNCTE 

 
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele 
criterii pentru departajare:  
1. Numărul locurilor de muncă nou create.  
2. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare 
mai mică vor avea prioritate. 
 
La depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie sa fie înregistrat la ONRC ca micro‐
întreprindere/ întreprindere mică cu sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) pentru 
care se solicită finanțare, în mediul rural, pe teritoriul GAL.  
 
Precizări cu privire la structurile de primire turistice de tipul pensiunilor agroturistice  

 solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – cresterea animalelor, cultivarea 
diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi ‐ la momentul depunerii Cererii de 
Finanțare.  
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●în cazul start‐up‐urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita de asemenea si in cazul in care 
actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale 
solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare;  

 exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități 
administrative – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în 
conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările 
ulterioare);  

 structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie 
să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității 
Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul 
de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime 
obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă; Atenție! Se vor 
avea în vedere modificările aduse prin Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015  

 schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire turistică de tipul pensiune 
agroturistică este considerată investiție nouă;  

 pentru investițiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică 
(construcție nouă / schimbarea destinației unei clădiri) suprafață de teren aferentă structurii de 
primire turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării supra‐aglomerării şi a fragmentării 
excesive a peisajului natural;  

 beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic;  

 beneficiarul trebuie să respecte cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor 
natural protejate.  
 
Atenție! În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de a 
doua tranşă de plată, proiectul devine neeligibil.  
 
Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite, modalitatea de prezentare a 
rezultatului evaluării, modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor se vor 
face în conformitate cu prevederile ,,Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor”. 
 

2.6. VALOAREA MAXIMĂ A FONDURILOR NERAMBURSABILE (intensitatea sprijinului) 

 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 
 

• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro 25.000 de euro/proiect 
pentru proiectele de servicii;  
• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro 30.000 de euro/proiect 

în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism și de 

agrement. 

Intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
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Capitolul 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE  
 
Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile 
efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. Poate fi utilizat și 
mecanismul cererii fondurilor nerambursabile pentru plata facturilor emise de furnizori. Un 
solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la 
bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub‐măsuri din 
cadrul PNDR 2014 ‐ 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 

3.1. COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE 
 
Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 
administrative, din prezentul Ghid, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită 
detaşarea şi / sau înlocuirea acestora. Formularul standard al Cererii de Finanţare este 
prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa 
www.galariesulmare.ro.  
 
Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. 
Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 
 

3.1.1. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE 

 
Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform Modelului 
standard. Modificarea Modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea 
documentelor suport în altă ordine decât cea specificată, etc.) 
poate  conduce  la  respingerea  Dosarului  Cererii  de  Finanţare  pe  motiv  de  neconformitate 
administrativă. Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt 
acceptate Cereri de Finanţare completate de mână. Cererea de Finanţare trebuie completată 
într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor 
furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins 
scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsura 
proiectul contribuie la realizarea obiectivelor strategiei/programului. 
 
Dosarul cererii de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:  
 

Nr. Crt. Titlul documentului Nr. Pagini 
(de la – până la) 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a cererii de finanţare. Fiecare exemplar al dosarului 
cererii de finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate manual în 
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ordine de la 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. Fiecare pagină va purta ştampila/semnătura 
solicitantului. Scanarea dosarului se va face după finalizarea dosarului (paginare, menţiune 
conform cu originalul). 

 La întocmirea cererii de finanţare se va utiliza cursul de schimb EURO - RON publicat pe 

pagina web a Băncii Central Europene (www.ecb.int), la secţiunea: http: 

www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html din data intocmirii 

memoriului justificativ/studiului de fezabilitate.  

3.1.2. DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

Solicitantul trebuie să depună la sediul GAL Arieșul Mare, în condițiile și la termenele 

specificate în Apelul de Selecție, Cererea de finanțare cu toate anexele completate în 2  

exemplare împreună cu formatul electronic (CD cu dosarul Cererii de Finanțare scanat și 

Cererea de Finanțare în format editabil). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în 

partea superioară dreaptă, cu “ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele 

originale (pentru care s-au anexat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în 

posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare, în afara celor 2 

exemplare pe care le depune la sediul GAL Arieșul Mare. 

Atenție ! 

Formatul electronic (prin scanare)  a cererii de finantare si a documentelor atasate cererii 

de finantare se face  prin salvarea ca fisiere distincte cu denumirea conform listei 

documentelor. 

Scanarea se va efectua dupa finalizarea dosarului(paginare, mențiunea ,, copie conform 

cu originalul”, etc.) înainte de a fi legat , cu o rezolutie de maxim 300 dpi  (recomandat 

150 dpi) în fișiere format PDF. 

 Denumirea fisierelor nu trebuie sa contina caractere de genul : # % * <>/ { /},nu trebuie 

sa contina 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 unui director 

de pe CD nu trebuie sa fie mai mare de 128 de caractere.  

Pentru acele documente originale care rămân in posesia solicitantului, copiile dosarului 

original trebuie sa contina mentiunea ,,conform cu originalul,, si sa fie semnate de catre 

responsabilul legal al solicitantului.  
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Dosarul Cererii de Finantare va fi legat , sigilat si numerotat manual de la ,,1 ,, la ,,n,, in 

partea dreapta sus , a fiecarui document, unde ,,n,, este numarul total al paginilor din 

dosarul completat, inclusiv documentele anexate, asa incat sa nu permita detasarea/ sau 

inlocuirea documentelor. Solicitantul va semna si va face mentiunea la sfarsitul 

dosarului :,, Acest dosar contine…… pagini, numerotate de la 1 la…..,,  

Dosarul Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de catre responsabilul legal, asa cum 

este precizat in formularul Cererii de Finantare sau de catre un imputernicit, prin procura 

legalizata al responsabilului legal.  

Compartimentul tehnic al GAL Arieșul Mare asigură suportul necesar solicitanților pentru 

completarea Cererilor de Finanțare, privind aspecte de conformitate pe care  aceștia 

trebuie să le îndeplinească. Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în 

conformitate cu Ghidul de Implementare aparține solicitantului.  

 

3.1.3 VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE 
 

Verificarea Cererii de Finațare se va face în prima etapă la GAL Arieșul Mare Alba-Bihor, 

urmând ca proiectele selectate de GAL Arieșul Mare în urma unui Raport de Selecție să fie 

depuse de solicitant la AFIR/CRFIR. 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei 

de verificare”. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

- dacă este corect completată; 

- dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

- daca anexele tehnice si administrative cerute sunt prezente,precum si valabilitatea 

acestora 

- verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

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

considerat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în 

completarea Cererii de Finanţare, care sunt descoperite de experţii verificatori, dar care, 

cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor 

dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.  

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 
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Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru 

aceeaşi licitaţie de proiecte. 

Solicitantul este invitat să revina la sediul GAL Arieșul Mare după evaluarea conformității 

pentru a fi înșiințat dacă Cererea de Finanțare este conformă sau, în caz contrar, i se 

explică cauzele neconfomității. Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin 

semnătură Fișa de Verificare a Conformității. În cazul în care solicitantul nu dorește să 

semneze de luare la cunoștință, expertul va consemna acest fapt pe Fișa de Verificare a 

Conformității prin mențiunea : ,,solicitantul refuză să semneze ‘’. 

Aceeași Cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maxim 2 ori în cadrul unei 

sesiuni de primire a proiectelor. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de 

evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune 

de depunere a proiectelor de investiţii.  

 

In cazul in care  documentele din Cererea de Finantare nu sunt in conformitate cu forma ceruta 

la capitolul ,, documente necesare intocmirii Cererii de finantare ‘’, Cererea de Finantare va fi 

declarata neeligibila. 

 

 

Dupa verificare pot exista doua situatii : 

- Cererea de Finantare este declarata  conformă; 

- Cererea de Finantare este declarata  neconformă. 

Daca Cererea de Finantare este declarata conformă, se trece la etapa urmatoare de verificare. 

Daca Cererea de Finantare este declarata  neconformă, un exemplar al Cererii de Finantare 

(originalul) va fi restituit  solicitanților, pe baza unui proces verbal de restituire încheiat in 2 

exemplare, semnat de ambele părți. 

Cererile de finanțare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către 

solicitanți în cadrul aceluiași apel de selecție, dacă mai este deschis, sau în cadrul următorului 

apel de selecție lansat de GAL Arieșul Mare pentru aceeași măsură. 

 

3.2 VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII 
 
Verificare eligibilității tehnice și financiare a cererii de  finanțare și a anexelor aceseia se 
realizează pe baza formularului “Fișă de evaluare a eligibilităății proiectului pentru Măsura 
3/6A“ disponibil pe site-ul www.galariesulmare.ro 
 Verificarea  eligibilităţii  tehnice  și  financiare  constă în: 
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o verificarea eligibilităţii solicitantului;   
o verificarea  criteriilor  de  eligibilitate  a  investiției descrise în Fișa măsurii din SDL;   
o verificarea  bugetului  indicativ  al  proiectului; 
o verificarea criteriilor generale de eligibilitate prevăzute în Manualul de procedură 

pentru implementarea sub-măsurii 19.2; 
o verificarea Studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate.   

 
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt următoarele: 
a. În cazul în care documentația tehnico/economică (Studiul de Fezabilitate/Documentația 

de Avizare pentru Lucrări de Intervenții) conține informații insuficiente pentru 
clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informații contradictorii în interiorul 
ei, ori, față de cele menționate în Cererea de Finanțare. 

b. În cazul de suspiciune privitoare la amplasamentul investitiei se poate solicita extras de 
Carte Funciară ; 

c. În cazul în care avizele, acordurile, autorităţilor au fost eliberate de către autorităţile 
emitente intr-o formă care nu respectă protocoalele incheiate de către AFIR şi 
instituţiile respective; 

d. În cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare si devizele pe obiect) 
există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu 
este făcută corect; 

e. În cazul în care este necesară prezentarea unor documente suplimentare fără înlocuirea 
documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanțare. 
 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma 
cerută la cap. 3.1 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de 
Finanţare”, Cererea de  finanţare  va fi declarată neeligibilă. 
 
Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații 
suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 
  
Dupa verificare pot exista doua situatii : 

- Cererea de Finantare este declarata  eligibilă; 

- Cererea de Finantare este declarata  neeligibilă. 

Daca Cererea de Finantare este declarata  eligibilă , se trece la etapa urmatoare de verificare . 

Daca Cererea de Finantare este declarata  neeligibilă, un exemplar al Cererii de Finantare 
(originalul) va fi restituit solicitanților, pe baza unui proces verbal de restituire încheiat in 2 
exemplare, semnat de ambele părți. 
Cererile de Finanțare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de către 
solicitant în cadrul următorului Apel de Selecție lansat de GAL Arieșul Mare Alba - Bihor pentru 
aceeași măsură. Al 2-lea exemplar (copie) al Cererilor de Finanțare declarate neeligibile va 
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rămâne la GAL Arieșul Mare, pentru eventuale verificări ulterioare (audit, DCA, Curtea de 
Conturi, comisari europeni, eventuale contestații, etc.). 
 

3.3 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE 
 

Verificarea îndeplinirii Criteriilor de selecție și acordarea punctajului se realizează pe baza 

formularului „Fișă de verificare a Criteriilor de selecție” pentru Măsura 3/6A disponibil pe site-

ul www.galariesulmare.ro.  

 

Selecția proiectelor se face de către GAL Arieșul Mare și parcurge, în mod obligatoriu, toate 

etapele prevăzute în cap. XI al SDL - ,,Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în 

cadrul SDL” aprobată de DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.  

Punctajul fiecarui proiect se va calcula in baza informatiilor furnizate de solicitant in cererea de 

finantare, documentelor atașate acesteia si a anexelor la prezentul ghid. 

 

3.4 SELECTAREA PROIECTELOR 

Asociaţia GAL Arieșul Mare va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de 

punctaj stabilit, va întocmi și va aproba  Raportul Intermediar de Selecţie, în cadrul unei 

ședințe a Comitetului de Selecție. 

Comitetul de Selecție al GAL Arieșul Mare se va asigura de faptul că proiectul ce urmează a 

primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al 

GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza 

căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul Intermediar de Selecție, 

semnat de către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți și publicat pe 

www.galariesulmare.ro în secțiunea ,,Rapoarte de selecție”, care va cuprinde proiectele 

retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de 

selecţie.  

Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate solicitantilor în termen de cel mult 
45 de zile de la data închiderii sesiunii de finanțare. Rapoartele de selecție vor fi postate 
pe site-ul GAL ARIESUL MARE  şi  afişate la sediile primăriilor UAT  membre în GAL.  
 GAL ARIESUL MARE  va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție 
prin Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire.  

mailto:galariesulmare@yahoo.com
http://www.galariesulmare.ro/
http://www.galariesulmare.ro/


                                     
 

Grupul de Acțiune Locală ARIEȘUL MARE 
Loc. Cionești nr 11, comuna Albac, județul Alba 

Tel. mobil 0751 213 018; Fax 0372 877 088; e-mail: galariesulmare@yahoo.com 
 

25 
 

  

 

Solicitanţii, după consultarea Raportului Intermediar de Selecţie au posibilitatea de a 

depune contestaţii. Contestațiile pot fi depuse în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 

primirea notificării sau în maxim 8 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL 

Arieșul Mare Alba - Bihor a Raportului de Selecție Intermediar.  

Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită la nivelul GAL, care va avea o 

componenţă diferită de cea a Comitetului de Selecție a proiectelor.  

Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit cu înca maxim 5 

zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse 

pe două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsura 

este mare. Raportul de soluționare a contestațiilor va fi publicat pe 

www.galariesulmare.ro. 

După publicarea raportului de contestații, daca va fi cazul, GAL Arieșul Mare va proceda la 

întocmirea şi aprobarea Raportului Final de Selecție, în cadrul unei sedințe a Comitetului 

de Selecție. Raportului Final de Selecție va conține o Lista cu proiecte eligibile selectate şi 

o Lista cu proiecte eligibile neselectate în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu 

respectarea criteriilor de departajare. 

Atenție ! În situația în care, în cadrul aceleași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și 

selectat de către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi 

alocată unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De 

asemenea în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este 

declarat neeligibil de către AFIR/CRFIR rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această 

sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către  GAL, în 

cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o lista cu proiectele eligibile neselectate 

în ordinea descrescătoare a punctajului și cu respectarea Criteriilor de Departajare, aceste 

proiecte vor putea fi finanțate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor 

disponibile.  

 Aceasta procedură se aplică numai atunci când este ultima sesiune sau când pentru 

sesiunea respectivă a fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din Planul 

Fianciar al GAL. În ambele situații GAL va emite un Raport de Selecție supl imentar aferent 

aceleași sesiuni în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, 

provenite în urma rezilierii Contractelor de Finanțare, din economii realizate la finalizarea 

Contractelor de Finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume 
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rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR/CRFIR a unor proiecte declarate 

eligibile și selectate de către GAL) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. 

Emiterea Raportului de Selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor 

impuse în cazul Raportului Final de Selecție (avizare și publicitate).  

Selecția proiectelor în cadrul GAL Arieșul Mare Alba-Bihor va fi realizată de către Comitetul 

de Selecție, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisia de 

Soluționare a Contestațiilor. La selecția proiectelor se va aplica regula ,,dublului cvorum,, 

adică pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel 

puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat 

și societate civilă. Pentru soluționarea contestațiilor se va aplica regu la ,,dublului 

cvorum,,. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și 

totodată pentru efectuarea activităților de control și monitorizare la aceste întruniri va fi 

invitat și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel 

județean. 

Atenție ! GAL poate exclude din flux etapa de Raport de Evaluare si perioada de primire a 

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care 

nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când  valoarea 

totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de 

selecție respectiv, dat fiind că nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului 

procesului de evaluare și selecție.  

Evaluarea criteriilor de selecție se va face în baza documentelor depuse odată cu Cererea 

de Finanțare. 

Reevaluarea Cererilor de Finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza 

documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare.  Documentele suplimentare depuse 

la contestație pot fi luate în considerare numai în situția în care acestea nu fac parte din 

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

momentul depunerii Cererii de Finanțare  și nu au ca obiect mărirea punctajului. 

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfăsoară potrivit ,, 

Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de 

verificare a contestațiilor publicat pe site-ul www.galariesulmare.ro. 

După finalizarea etapelor de verificare a conformităţii, eligibilităţii si publicarea Raportului 

final de selecţie de către GAL, proiectele eligibile selectate vor fi depuse la Agenția pentru 
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finanțatrea Investițiilor Rurale (AFIR) Alba. Aici vor fi efectuate verificarea conformităţii şi 

a eligibilităţii proiectelor depuse, iar proiectele care vor trece de aceste două etape vor 

intra în faza de contractare cu AFIR.  

3.5 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII  DE FINAȚARE DE AFIR  
 

Proiectele selectate de GAL Arieșul Mare în urma unui Raport Final de Selecție vor fi depuse la 

OJFIR /CRFIR pentru verificarea condițiilor generale de conformitate și eligibilitate, în maxim 15 

zile calendaristice de la aprobarea Raportului Final de selecție. 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 

acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să 

depună proiectul. 

 

3.5.1 VERIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE CONFORMITATE 
 

OJFIR 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 3/6A 

din SDL a GAL Arieșul Mare, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al 

măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici 

corespunzători domeniului de intervenție.  

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil 

din cadrul OJFIR/CRFIR, utilizând formularul E1.2.1L disponibil în Secțiunea II-,,Formulare” din 

cadrul Manual de procedură Sub-Masura 19.2, 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. 

Termenul de emitere a formularului E1.2.1L este de maximum 3 (trei) zile de la primirea cererii 

de finanțare. 

 

În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete ‐ 

inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) 

expertul OJFIR/CRFIR poate solicita informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita 

documente și informații suplimentare (formular E3.4 L) în etapa de verificare a conformității 

proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma 
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solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte 

instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii la GAL/AFIR. 

 

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform” în baza unuia sau mai 

multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate solicitanților. Acestea 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/CRFIR în baza unui alt Raport Final de Selecție. 

O Cerere de Finanțare declarată neconformă de 2 ori pentru puncte de verificare specifice 

formularului E2.1L–Partea a II-a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansate de 

AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare. De asemenea Cerere de Finanțare declarată 

conformă și retrasă de către solicitant (de 2 ori) sau restituită ca neeligibilă de două ori, nu va 

mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR. 

Retragerea Cererii de Finanțare se realizează în baza prevederilor manualului de Procedură 

pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, 

disponibil pe www.afir.info. 

 

3.5.2 VERIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE. 
 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție 

de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași 

serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa 

de evaluare generală a proiectului (E1.2L) specifice Sub-măsurii 19.2 din Manualul de 

procedură v01, în ceea ce privește verificarea condițiilor de eligibilitate și a documentelor 

solicitate. Încadrarea în domeniile de intervenție și indicatorii de monitorizare vor respecta 

prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cerințele din apelul de selecție lansat de GAL, 

verificarea realizându-se la nivelul AFIR în etapa de verificare a încadrării proiectului (formular E 

1.2.1L).  

Pentru toate proiectele finanțate prin Submăsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de 

verificare a 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 Submăsura 19.4 - 

„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.  
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Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, 

dacă este cazul, în următoarele situații :  

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

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de 

Finanțare; 

 - prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul 

standard (nu sunt conforme) ;  

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare; 

 - necesitatea corectării bugetului indicativ.  

 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente 

emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de 

eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare. 

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 cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant/GAL. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare, în cazul 

în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror 

necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate 

inițial. 

 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.). 

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 

Notă. După evaluarea Cererii de Finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR 

poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei 

autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate 

și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor 

cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.  
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După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității, solicitanţii ale 

căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au 

realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării 

cererilor de finanțare.  
 

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării 

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

primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a 

analizat proiectul. 
 

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate 

contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de 

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

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.  

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de 

la data înregistrării la structura care o soluționează.  

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

mail, cu confirmare de primire) solicitantului și GAL-ului formularul E6.8.2L – Notificarea 

solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații. În cazul în care, 

în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de către experții 

verificatori, solicitantantul și GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. 

Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care 

solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu 

se va încheia. 

 

3.5.3 VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINANȚARE AFIR. 

 
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 verificatori vor realiza vizita pe teren (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. 
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Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și 

administrative ale Cererii de Finanțare și concordanța acestora cu elementele existente pe 

amplasemantul propus. Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidențiate 

în etapa verificării administrative prin comparație cu realizarea de pe teren, pentru a se obține 

o decizie rezonabilă privind corectitudinea învadrării în criteriile de eligibilitate și selecție.  

 
 

3.6 CONTRACTAREA FONDURILOR. 
 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă 

este cazul (pentru proiectele de investiții), experții CRFIR vor transmite către solicitant 

formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare 

(formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective 

sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată.  

O copie a notificării va fi transmisă către GAL Arieșul Mare. 

Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR 

și se semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de 

procedură pentru evaluarea, 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. 

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 de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.  

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor finanțate prin Sub‐măsura 19.2, CRFIR are 

obligația de a transmite către beneficiar 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.  
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Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea 

proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare 

și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s‐a produs o 

neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR 

poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr‐o notificare scrisă din partea 

AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței 

judecătorești.  
 

Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin 

forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL‐ului orice document sau 

informație în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare 

aferenți proiectului. 

 

Precizări referitoare la acordarea avansului   
 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției în formularul 

Cererii de Finanțare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă.  

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

poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții de către AFIR. Plata avensului aferent 

Contractului de Finanțare este condiționată de construirea unei garanții eliberate de o insituție 

financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Bancii Naționale a României, iar 

în cazul ONG-urilor și sub formă de poliță de asigurare eliberată de o societate de asigurări, 

autorizată potrivit legislației în vigoare, în procent de 100% din suma avansului. 

 

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.   

  

Cuantumul avansului este prevăzut în Contractul de Finanțare încheiat între beneficiar și AFIR.  

Garanția financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată ca suma cheltuielilor reale 

efectuate, care corespund contribuției financiare a Uninunii Europene și contribuției publice 

naționale pentru investiții, depășește suma avansului. 

Garanția poate fi prezentată de beneficiarii privați și sub formă de poliță de asigurare eliberată 

de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare.  

Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de timp 

egală cu durata de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că 
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suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a Uniunii Eurpoene și 

contribuției publice naționale pentru investiții, depășește suma avansului. 

 

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar fiscale până 

la expirarea duratei de execuție a contractului prevăzut în Contractul de Finanțare, respectiv la 

ultima tranșă de plată. 

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans și solicită prelungirea 

perioadei maxime de execuție aprobate prin Contractul de Finanțare, este obligat înaintea 

solicitării prelungirii duratei de execuție inițiale a contractului să depună la Autoritatea 

Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție 

Bancară/Nebancară, poliță de asigurare care sa acopere întreaga perioadă de execuție 

solicitată la prelungire. 

 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de Finanţare   

 

Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de 

execuție a acestuia stabilită prin contract și nu poate avea efect retroactiv. 

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, cu excepția 

situațiilor în care intervin modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile, când 

Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar 

beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

Beneficiarul poate efectua modificări tehnice și financiare, în sensul realocărilor între liniile 

bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează 

funcționalitatea investiției, iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% 

din suma înscrisă inițial în cadrul bugetului între capitole bugetare la cheltuieli eligibile și fără 

diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității 

Contractante, fără a fi însă necesară amnedarea Contractului de Finanțare prin act adițional. 

Beneficiarul va prezenta o Notă Explicativă, în cazul solicitării de modificare a Contractului de 

Finanțare prin Act Adițional sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea contractului, 

Inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarant în stare de incapacitate de plată sau a fost 

declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea 

Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin 

reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în 

vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ 
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incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta 

valabilitatea Contractului, deplin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără a 

pune în întârziere, fără nici o altă formalitate și fără intervenție instanței judecătorești. 

 

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, 

împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare și 

în conformitate cu dispozițiile contractuale. 

 

Prin excepţie,în  situaţia  în  care  neîndeplinirea  obligaţiilor contractuale nu este de natură a af

ecta  condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea  sprijinului  financiar se va  r

ealiza  în  mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.   

 

Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 

contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă. 

 

3.7 ACHIZIȚIILE. 
 

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează 

proiectul, beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții 

publice și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de 

achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru 

beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante. 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - 

anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de 

servicii, lucrări sau bunuri. 

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricărei decizii trebuie avute în 

vedere următoarele principii: 

 Nediscriminarea 

 Tratementul egal 

 Recunoașterea reciprocă 

 Transparența 

 Proporționalitatea 

 Eficiența utilizării fondurilor 

 Asumarea răspunderii. 

Manualele de achizitii pentru beneficiarii publici si privati sunt disponibile pe www.afir.info 

sectiunea Informatii Utile si Proceduri de lucru pentru PNDR. 
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3.8 PLATA 
 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru 

efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL 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. Pentru depunerea primului dosar de 

plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.  

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport de 

hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de 

beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de 

verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR 

– în funcție de tipul de proiect). 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 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 strucutura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă 

de derularea Contractului de Finanțare. 

GAL se va asigura de faptul că verficarea conformității dosarelor de plata la nivelul GAL, inclusiv 

depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în 

termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucțiunile de Plată(anexă la Contractul de Finanțare), care se găsesc pe pagina de internet a 

AFIR (www.afir.info sectiunea Informatii Utile si Proceduri de lucru pentru PNDR). 

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în 

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul 

proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info sectiunea Informatii 

Utile si Proceduri de lucru pentru PNDR). Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita 

dacă beneficiarul se încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea 
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corespunzătoare a Contractului de finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și 

a Ghidului de implementare.  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 

plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la 

sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 

 

Capitolul 4. INFORMAȚII UTILE. 
 

4.1 DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINANȚARE. 
 

Documente 
Doc 1.a) Studiul de fezabilitate pentru proiectele cu lucrari de constructii si/sau montaj  
Si  
Doc 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente  
Doc 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor  
Doc 2.1 Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația 
Financiară în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și 
pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0) În cazul în care solicitantul este înființat cu cel 
puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele 
doua situații financiare. Excepție fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii de 
finanțare  
sau  
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:  
Doc 2.2 Declarație specială privind veniturile realizate in Romania în anul precedent depunerii 
proiectului înregistrată la Administratia Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la 
Formular) şi/sau  
Doc 2.3 Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit 
(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanțare; În cazul 
solicitanților care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului:  
Doc 2.4 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară;  
Doc 3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor 3.1 Pentru 
proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de 
utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice: a)Dreptul de 
proprietate privată  
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile 
constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv 
translativ sau declarativ de proprietate, precum:  
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- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzarecumpărare, 
donație, schimb, etc;  

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-

judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; -  

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității 
investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin 
proiect, în copie.  
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 
retrocedarea.  
În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice:  
- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui 
proces;  
- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a 
redevenței şi alte clauze.  
c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității 
investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin 
proiect, în copie. Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente 
cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară 
(extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea 
funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la 
data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  
Doc 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara 
montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra 
instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta 
înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanțare care să certifice, după caz: a) dreptul de proprietate privată, 
b) dreptul de concesiune,  
c) dreptul de superficie,  
d) dreptul de uzufruct;  
e) dreptul de folosință cu titlu gratuit;  
f) împrumutul de folosință (comodat)  
g) dreptul de închiriere/locațiune Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune 
respectand una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos:  
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A. vor fi însoțite de:  
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și 
carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului 
în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de 
valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  
SAU 
B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publica 
sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca.  
 

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (gajat 
pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției şi graficul de 
rambursare a creditului.  
 

Doc 4 Copie a extrasului din Registrul agricol cu ştampila primăriei şi mențiunea "Conform cu 
originalul" (pentru dovedirea calității de membru al gospodăriei agricole).  
Doc 5 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 
majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF).  
Doc 6 Document care atesta forma de organizare a solicitantului.  
Doc 6.1 Hotarare judecatoreasca definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a 
statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  
Doc 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.  
Doc 10 Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
(Anexa 6.1din Ghidul solicitantului) Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să 
reprezinte întreprinderea.  
Doc 11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)  
Doc 14 Certificat de urbanism/ Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd 
construcții, însoțit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligațiilor ce decurg din 
Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiințare.  
Doc 15 Aviz specific privind amplasamentul şi funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru 
construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare 
sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanța de 
Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008.  
Doc 16 Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu functiuni 
de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu 
Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).  
Doc 17 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in categoria firmelor in 
dificultate, semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii. (Anexa 
6.3 din Ghidul solicitantului) 
Doc 18 Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 
consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)  
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Doc 19 Declaratie expert contabil din care sa reiasa ca solicitantul in anul precedent depunerii 
Cererii de Finantare a obtinut venituri de exploatare, iar veniturile din activitatile agricole 
reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.  
Doc 23 Alte documente (după caz) 
 

4.2 DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII FONDURILOR 
Doc 7.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului - persoană juridică  
Doc 7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică  
Doc 8.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere  
Doc 8.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal  
Doc 9 Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIR.  
Doc 12 Documentul/ documentele în original, care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanțare 
privată a investiției, prin extras de cont și/sau contract de credit acordat în vederea 
implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului în care se 
virează/depune minimum 50% din suma reprezentând cofinanțarea privată. În cazul în care 
dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul 
solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de 
cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului.  
Doc 13 Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale 
băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al 
contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).  
Doc 20 Document emis de catre DSP judeteana conform tipurilor de documente mentionate in 
protocolul de colaborare dintre AFIR si Ministerul Sanatatii.  
DOC 21 Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA 
publicat pe pagina de internet www.afir.info, daca proiectul impune.  
Doc 22 Certificat de cazier fiscal al solicitantului 
 

4.3 DICŢIONAR DE TERMENI ŞI ABREVIERI 
 
Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate 
juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale pentru 
realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori 
furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001). 
Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un 
contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 
Cererea de Finanţare- reprezintă solicitatea depusă de potenţialul beneficiar în vederea 
obţinerii finanţării neambursabile 
Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. 
Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României; 
Derulare proiect ‐ totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. 
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Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate. 
Eligibil- reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime d către un solicitant aşa cum sunt 
precizate în Ghidul Solicitantului , Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare FEADR. 
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este 
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului 
în vederea contractării; 
Fişa Măsurii-descrie motivaţia sprijinul financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria 
de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, categoriile de beneficiri şi tipul sprijinului.  
Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de 
eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub‐măsurii şi care 
nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi 
nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR; 
Investiţie noua- cuprinde lucrările de construcţii –montaj, utilaje instalaţii, care se realizează pe 
amplasamente noi pentru construcţii existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru 
construcţii cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţionare şi nu îşi schimbă destinaţia iniţială 
Modernizare – cuprinde lucrările de construcții‐montaj şi instalaţii privind reabilitarea 
infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este 
cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe 
amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale. 
Prag minim-reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanţare 
Perioada de implementare-reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanţare până 
la data depunerii ultimei tranşe de plată. 
Perioada de derulare a proiectului-reprezintă perioada de la semnarea contractului de 
finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. 
Proiectul generator de venit-orice operaţiune care implică o investiţie intr-o infrastructură a 
cărei utilizare este supusă unor redevenţe suportate direct de utilizatori sau orice operaţiune 
care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de 
servicii contra unei plăţi. 
Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu 
AFIR, conform legislatiei în vigoare. 
Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din 
FEADR; 
Sprijin nerambursabil –reprezintă suma  alocatăproiectelor, asigurată din contribuţia Uniunii 
Europene şi a Guvernului României. 
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 
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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; 
Teritoriul GAL ARIEȘUL MARE - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ  
teritorială, format din comunele : Vadu Moților, Poiana Vadului, Albac, Horea, Gîrda de Sus, 
Scărișoara și Arieșeni din județul Alba și orașul Nucet din județul Bihor. 
 
Dicționar de termeni: 
GAL-Grup de Acţiune Locală 
LEADER- Legături între Acţiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale 
AFIR-Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale-instituţie publică subordonată MADR care 
derulează FEADR. 
AM-PNDR- Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
ANT- Autoritaea Naţională pentru Turism 
CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la  
nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale); 
OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene); 
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare 
creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi 
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare 
strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. 
DSP-Direcţia de Sănătate publică 
ANSVSA-Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor 
AJPM-Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului 
ORC-Oficiul Registrului Comerţului.  
 

4.4 LISTA DOCUMENTELOR ȘI FORMULARELOR DISPONIBILE PE PAGINA DE INTERNET A GAL 
ARIEȘUL MARE ALBA-BIHOR 

 Anexa 1 - Cerere de finanțare Măsura 3/6A  

 Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate – Anexa B 

 Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate – Anexa C 

 Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate – HG 28 

 Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate – HG 907 
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 Anexa 3 – Model Contract de Finantare  

 Anexa 4 - Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR  

 Anexa 5 – Fișa Masurii din SDL  

 Anexa 6.1- Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica  

 Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)  

 Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate  

 Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02  

 Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 03/6A  

 Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 03/6A doar pentru dotari  

 Anexa 9 – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor  

 Anexa 10 – Componenta Comitetului de Selectie  

 Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor  

 Anexa 12 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare  

 Anexa 13 – Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare  

 Anexa 14 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție si metodologia de verificare  

 Anexa 15  – Model Memoriu justificativ M3/6A 
 
Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Arieșul Mare pot fi consultate și 
descărcate direct de pe pagina de internet www.galariesulmare.ro  sau pot fi solicitate de la 
sediul GAL. GAL Arieșul Mare vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 8.00 și 16:00 
pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a Strategiei de Dezvoltare Locală, 
dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor 
depuse prin intermediul SDL. Ne puteți contacta direct la sediul GAL Arieșul Mare din 
localitatea Cionești, nr. 11, comuna Albac, telefonic la nr. 0751 213 018 sau pe email la adresa: 
galariesulmare@yahoo.com. 
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