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GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU ACCESAREA MĂSURII 3/3A –  
SPRIJIN PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE CALITATE IN TERITORIUL ”GAL CETATEA 
BUCOVINEI”  

Ghidul solicitantului este un material de informare 
tehnică a beneficiarilor Fondului European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport 
informativ complex pentru depunerea cererilor de 
finanțare, precum și pentru contractarea și 
implementarea angajamentelor legale conform 
cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest 
document nu este opozabil actelor normative naţionale 
şi comunitare.  
  
Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru depunerea, 
contractarea şi derularea proiectului dumneavoastră. 
De asemenea, conţine informații privind condițiile 
generale de eligibilitate a cheltuielilor, pentru care se 
acordă fonduri nerambursabile, documentele pe care 
trebuie să le prezentaţi, precum și alte informaţii utile 
realizării proiectului şi completării corecte a 
documentelor.  
  
Ghidul solicitantului, precum şi documentele anexate 
pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 
naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta 
actualizată este publicată pe pagina de internet 
www.cetateabucovinei.ro  
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PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU 
REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN GHIDUL ŞI MANUALUL DE 

PROCEDURĂ PENTRU SUB-MĂSURA 19.2,  
POSTATE PE PAGINA DE INTERNET WWW.AFIR.INFO.  
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CAPITOLUL 1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI  
 
1.1 DEFINIŢII    
 

Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere 
familială care a realizat un proiect şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru 
accesarea fondurilor europene prin FEADR; 
Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar 
o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului în vederea obţinerii finanţării 
nerambursabile; 
Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 
precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR; 
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este 
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în 
vederea contractării; 
Fermier activ – fermier activ în înţelesul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;  
Fişa submăsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele 
submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de 
beneficiar şi tipul sprijinului; 
Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii 
de eligibilitate pentru realizarea unui proiect încadrat în aria de finanţare a submăsurii 3/3A şi care 
nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi 
nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR; 
Grup de fermieri – grupuri de agricultori, fermieri activi, care participă pentru prima dată la o 
schemă de calitate eligibilă; 
Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de la 
semnarea contractului/deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată; 
Participarea pentru prima dată la o schemă de calitate – perioada de maximum 5 ani de la data 
obținerii de către fermier/grupul de fermieri a certificatului de conformitate pentru produsul 
agricol/alimentar obținut în cadrul schemelor de calitate, perioadă în care beneficiarul trebuie să 
își mențină certificarea neîntreruptă (viza anuală/certificarea organismului de certificare 
acreditat). 
Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care 
îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care 
nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR; 
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Produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității 
Europene; 
Produse alimentare – produsele alimentare care nu sunt produse agricole și care sunt enumerate 
în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului; 
Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu 
AFIR, conform legislației în vigoare. 
Schemă de calitate europeană – înseamnă sistemele instituite de titlurile II, III şi IV din 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, respectiv prin Regulamentul nr. 834/2007 al Consiliului din 28 
iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice; 
Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere 
familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, 
subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea 
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar; 
CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 
regional 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 – reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din regulamentul (UE) 1305/2013, în 
care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se aprobă de Comisia 
Europeană prin decizie; 
ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;  
DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.   
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CAPITOLUL 2. PREVEDERI GENERALE  
 

2.1 CONTRIBUŢIA MĂSURII 3/3A SPRIJIN PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE CALITATE IN 
TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE 
 
Măsura a fost adoptată ca urmare a nevoilor identificate în teritoriu privind stimularea 
certificării voluntare a produselor agricole sau alimentare locale, care să poată fi introduse în 
lanţuri scurte de aprovizionare şi pe pietele locale ca și pentru promovarea acestor produse. În 
teritoriul GAL Cetatea Bucovinei nu există la acest moment produse tradiționale certificate, dar 
există produse cu potențial de certificare. 
 

Măsura 3/3A SPRIJIN PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE CALITATE IN TERITORIUL ”GAL 
CETATEA BUCOVINEI” din cadrul SLD 2014-2020 a GAL Cetatea Bucovinei corespunde obiectivelor 
art. 5 din Regulamentul (UE) 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare si contribuie la 
DI: 
 3A (DI principal) - Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună 

integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al 
creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al 
organizațiilor interprofesionale. 
 

Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
Masura contribuie la P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură  
 

Obiectivul specific local al măsurii:  
Masura contribuie la: 
• dezvoltarea lanturilor scurte,  
• dezvoltarea potentialului turistic prin conservarea patrimoniului agro-alimentar specific local 

si la dezvoltarea pietelor locale 
Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra obiectivelor 
FEADR. 
 
Masura contribuie la obiectivele transversalee ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si clima, 
inovare  
Măsura contribuie la obiectivele transversale: mediu si clima, inovare. 
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Masura incurajeaza: 
 certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea teritoriului 
 Inovarea cu privire la ingredientele alimentare;  
 Inovarea în domeniul ambalajelor și materialelor de ambalare. 

In ceea ce priveste protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, in cadrul 
acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează protectia mediului, respective cele cu 
o abordare “prietenoasa cu mediul”.ale. 
Valoarea adăugată a măsurii 

 Prin sprijinirea micilor producatori si altor ferme familiale care vor sa-si  diversifice productia, 
se pot realiza lanturi alimentare scurte pentru produsele locale cu specific traditional, ceea ce 
contribuie atat la pastrarea identitatii traditionale cat si  la dezvoltarea turismului gastronomic 
cu specific local.  

 Produsele alimentare ce prezinta caracteristici traditionale trebuie sa fie realizate in unitati 
care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare respective cu specific local. 

Caracter inovativ: 
Masura incurajeaza certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea teritoriului. 

 
2.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 3/3A  

 
Suma totală disponibilă pe Masura 3/3A este de 8500 euro. 
 
2.3 TIPUL SPRIJINULUI  

Tipul sprijinului: proiecte de servicii 
- Rambursarea costurilor eligibile. 

2.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI  
 
• Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile  
• Valoarea sprijinului: maximum  8500 EURO/proiect  
• Fond disponibil pe masura   8500 EURO.  
• Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.  
 
2.5 LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ   

 
Legislaţia europeană 
REGULAMENTUL (UE) nr. 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul 
calităţii produselor agricole şi alimentare, cu completările ulterioare; 
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REGULAMENTUL (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările 
ulterioare; 
REGULAMENTUL (UE) nr. 1308/2013 al parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 
2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 
Consiliului; 
REGULAMENTUL (CE) nr. 555 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în 
ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind 
controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare; 
REGULAMENTUL (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea  
produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu 
modificările ulterioare; 
REGULAMENTUL (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele 
oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru 
animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, 
cu modificările ulterioare; 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 664/2014 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 de completare 
a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la 
stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice 
protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, 
anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare; 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultativa „produs montan”; 
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 668/2014 AL COMISIEI din 13 iunie 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, cu 
modificările ulterioare; 
REGULAMENTUL (CE) NR. 110/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 15 
ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului, cu modificările ulterioare; 
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 716/2013 AL COMISIEI din 25 iulie 2013 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase, cu modificările ulterioare. 
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Legislaţia națională 
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181 din 16 august 2012 pentru aprobarea 
regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea 
regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Ordinul comun nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor 
agroalimentare ecologice, cu modificările și completările ulterioare; 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice, cu modificările și completările ulterioare. 
 
IMPORTANT!  
Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor prezentului ghid.  
În situația în care survin modificări în cadrul unor acte normative în vigoare sau completărilor și modificărilor 
aduse acestora, personalul Asociației GAL Cetatea Bucovinei și al celorlalte organisme implicate în derularea 
măsurilor cuprinse în prezentul ghid vor aplica prevederile legislației în vigoare până în momentul modificării 
prezentului ghid în conformitate cu acestea. 
 
2.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (TERITORIUL ACOPERIT DE GAL)  

 
Masura se adresează (indirect) fermierilor și procesatorilor din toate cele 12 unități administrativ-
teritoriale din teritoriul GAL CETATEA BUCOVINEI, ca unități administrativ-teritoriale împreună cu 
satele componente. 
 
 
Toate activitățile proiectului trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL Cetatea Bucovinei (Bălăceana, 
Botoșana, Cajvana, Comănești, Ilișești, Dărmănești, Moara, Stroiești, Todirești, Milișăuți, Pârteștii 
de Jos, Șcheia, Județul Suceava);  

CAPITOLUL 3. DEPUNEREA PROIECTELOR  
3.1 LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR  
  

Dosarele proiectelor se depun în cadrul sesiunilor lansate la sediul GAL Cetatea Bucovinei: 
Comuna Șcheia, Sat Sfântu Ilie, Mansarda Căminului Cultural, Județul Suceava, telefon fix/fax : 
0330 102 396, e-mail: galcetateabucovinei@gmail.com , în fiecare zi lucrătoare, de luni până 
vineri, în intervalul orar 9.00-13.00, înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. 
 
Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 
administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 2 exemplare în format de hârtie: 

mailto:galcetateabucovinei@gmail.com
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1 Original și 1 copie, însoţite fiecare de copia electronică la sediul GAL Cetatea Bucovinei. 
Solicitantul trebuie să aibă şi el un exemplar identic cu cele depuse la GAL. 
 

3.2  PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR va fi menționată în cadrul Apelului de selecție. 
 
Această perioadă ar putea fi limitată în cazul epuizării fondurilor sau poate fi condiționată de 
atingerea unui plafon din nivelul alocării sesiunii; 
Apelul de selecție se lansează cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere 
a proiectelor, în așa fel încat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si 
depunerea acestora. Apelul de selecție se poate lansa cu minim 10 zile calendaristice inainte de 
data limita de depunere a proiectelor la GAL numai in situatia in care apel selectie va contine toate 
prevederile si informatiile care au facut obiectul ultimului apel de selectie, cu exceptia alocarii 
financiare. Asociația GAL Cetatea Bucovinei va elabora un Calendar anual estimativ al lansării 
măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic. Pentru asigurarea transparenței, 
acesta va fi postat pe pagina web a GAL www.galcetateabucovinei.ro. 
Anunțul privind prelungirea se va face numai în timpul sesiunii de derulare, nu mai târziu de ultima 
zi a acestei sesiuni. 
 
3.3  ALOCAREA PE SESIUNE  
Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 8500 euro. 
 
3.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT  
 

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 20 puncte. 
 

CAPITOLUL 4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI  
 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 3/3A sunt:  
 
Entități publice sau private înființate conform legislației în vigoare, inclusiv GAL-ul, care au 
prevăzut în obiectul de activitate realizarea activităților specifice prevăzute în proiect (sau pentru 
care se solicită finanțare)  
 
Beneficiari indirecți: fermieri și/sau grupuri de fermieri procesatori din teritoriul GAL Cetatea 
Bucovinei format din 12 UAT-uri: Bălăceana, Botoșana, Cajvana, Comănești, Dărmănești, Ilișești, 
Milișăuți, Moara, Pârteștii de Jos, Stroiești, Șcheia, Todirești. 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 

http://www.galcetateabucovinei.ro/
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Entități private :  
1. Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: 

 Pentru a depune proiect pe măsura M3/3A din cadrul GAL Cetatea Bucovinei, 
solicitantul trebuie să aibă Obiectul principal sau obiectul secundar de activitate 
autorizat – CAEN 7022 (Activități de consultanță), în conformitate cu prevederile Legii 
359/2004, prevăzut în Certificatul constatator emis de către Oficiul Național al 
Registrului Comerțului 
 

o Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare);  

o Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 
modificările şi completările ulterioare);  

o Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi 
completările ulterioare);  

o Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 
modificările şi completările ulterioare);  

o Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 
modificările şi completările ulterioare);  

o Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu 
modificarile şi completările ulterioare);  

 
2. Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: 

 Asociații și fundații constituite In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, 
inclusiv filiale ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate 
cu legislația în vigoare în România, inclusiv GAL-ul, din ale căror documente constitutive 
reiese dreptul de a desfăşura activităţi specifice de consultanţă. 
 

 Pentru a depune proiect pe măsura M3/3A din cadrul GAL Cetatea Bucovinei, 
solicitantul trebuie să aibă documente din care să reiasă obiectul de 
activitate/activităţile specifice ale entităţii privind serviciile de consultanță (statut, act 
constitutiv, extras Registrul asociațiilor și fundațiilor). 
 

3. Entități publice : Unități administrativ-teritoriale (autorități publice locale), alte entități de drept 
public.  
 
Sunt eligibili pentru finanțare:  
 

a) solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și 
pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
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întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; in aceasta situatie, solicitantul va 
prezenta o declaratie – anagajament pe proprie raspundere ca va achita debitele pana la 
momentul contractarii.  
b) solicitanții care s-au angajat prin declarație pe propria răspundere, la depunerea unei 
cereri de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării 
contractului și nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul 
sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul. 

în conformitate cu prevederile HG nr. 226/2015 în vigoare. 
 
Nu sunt eligibile la finanțare în cadrul măsurii următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari ai 
măsurilor/ submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020: 
• Solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care nu achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv 
dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare. 

 

CAPITOLUL 5. CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 
 
În cadrul unui proiect, cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile.  
Finanțarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a 
sprijinului stabilită în conformitate cu fișa măsurii din SDL aprobată de către AM PNDR. 
 
5.1 TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI ELIGIBILE  
 
Conform Fișei măsurii, cheltuielile eligibile sunt: 
 

• activități de animare în comunele din teritoriu privind exemple de produse ce pot face 
obiectul aderării la o schemă de calitate  

• organizare întâlniri pentru culegere date din teritoriu și identificarea produselor cu o 
anumită tipicitate din zona delimitată  

• servicii de consultanță cu privire la elaborarea caietului de sarcini și a dosarului de 
candidatură  

 
Cheltuielile efectuate în cadrul măsurii M3/3A sunt eligibile dacă:  
 
a) sunt efectuate pentru realizarea acțiunilor cu respectarea rezonabilității costurilor, cu 
respectarea limitelor de prețuri din baza de date a AFIR astfel cum este prevăzută la art. 8 din 
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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
AFIR  
b) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu AFIR;  
c) sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt 
susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii. 
 
CHELTUIELI CU PERSONALUL PROIECTULUI  

Cheltuieli cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului (experti 
cheie, manager de proiect si alte categorii de personal). Experții cheie sunt definiți ca experți care 
desfășoară activitatea direct legată de atingerea obiectivelor proiectului. Aceste cheltuieli vor fi 
decontate experților, de către beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plată), în baza 
contractelor încheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare;  

Există două posibilităţi pentru asigurarea personalului necesar implementării proiectului:  

1. Experții implicați în derularea proiectelor angajați (persoane fizice) cu contract individual de muncă, 
în conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este eligibilă plata salariilor acestora, 
precum şi costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor, pentru perioada efectiv lucrată 
pentru proiect. Pentru aceasta categorie de personal sunt eligibile și cheltuielile cu transportul, 
cazarea și masa.  

2. Experții implicați în derularea proiectului în baza unor contracte de prestări servicii cu PFA/II, situație 
în care plata se va realiza pe bază de factură, aceasta reprezentand onorariul. În acest caz, 
modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care 
a prestat serviciul respectiv (PFA sau II). Onorariile experților (plătite în baza contractelor de 
prestări de servicii) implicați în realizarea proiectului includ și cheltuielile de transport, cazare și 
masă.  

Plafoanele prevăzute în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER 
cuprind costurile totale atât pentru salarii, cât și pentru onorarii pentru personalul implicat în proiect.  

Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:  

- cheltuielilor cu plata personalului implicat in proiect indiferent de forma de retribuire a acestuia;  

- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul 
maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin 
Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată;  

- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se 
va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi 
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în 
altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.  

 
CHELTUIELILE PENTRU DERULAREA PROIECTULUI  
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 cheltuieli privind transportul participanților la acțiunile proiectului;  

 cheltuieli privind cazarea participanților la acțiunile proiectului;  

 cheltuieli privind masa participanților la acțiunile proiectului;  

 cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului;  

 cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul 
proiectului;  

 cheltuieli cu achiziţia / editarea / tipărirea / realizarea de materiale de informare și promovare 
utilizate în acțiunile de proiectului (ex: memory stick, mapă, bloc-notes, pix, pliant, broșură, 
geantă umăr, etc.);  

 cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR (în 
conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală şi a Ghidului de utilizare a 
elementelor de identitate vizuală pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Versiunea aflată în vigoare la momentul realizării activităților.);  

 cheltuieli cu plata auditorului;  

 alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale, de telefonie, servicii de 
traducere și interpretare).  

Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:  
- cheltuielilor pentru închirierea de spații adecvate (care includ costurile utilităților) 
pentru derularea activităților proiectului; se realizează în baza unui contract de închiriere, 
care nu necesită procedură de achiziții;  
- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea 
acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind 
drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării 
şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;  
- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea 
acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind 
drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării 
şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;  

- cheltuielilor poștale/ de curierat. 

La realizarea Fundamentării bugetare pentru Cap. I, salariul/ onorariul experților cheie se va 
calcula exclusiv pe durata efectiv prestată de experți în cadrul activităților specifice proiectului. 

La realizarea Fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Tabelul centralizator al prețurilor 
maximale utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER a PNDR 2014-
2020, disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele maxime 
de preț pentru care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii. Astfel, 
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pentru stabilirea onorariului celorlalte categorii de experți implicate în implementarea proiectului 
(în afara managerului de proiect și a experților cheie) se va consulta poziția „personal auxiliar”. 
Pentru stabilirea onorariului experților-cheie se va consulta poziția „expert formator”. 

În cazul serviciilor care nu se regăsesc în Baza de date (Tabelul centralizator al prețurilor maximale 
utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020), 
precum și pentru toate categoriile de bunuri bugetate, solicitantul are obligația să atașeze la 
Cererea de Finanțare o ofertă conformă pentru fiecare bun / serviciu bugetat a cărui valoare nu 
depășește 8.500 Euro. Toate cheltuielile realizate trebuie să fie rezonabile, justificate şi să 
corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului 
preţ-calitate. 

 

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate 
cu legislația națională privind TVA.  

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate în perioada de valabilitate a Contractului de 
finanțare se va recupera integral valoarea totalä a ajutorului financiar nerambursabil plătit şi va 
înceta Contractul de finanţare. 
 
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 

 Nu sunt eligibile utilaje si echipamente second-hand. 
 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
 a. dobânzi debitoare; 

  b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  
  c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 
  d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 
asigurare; 
  e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
 
CAPITOLUL 6. CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA 
SPRIJINULUI  
 

6.1 CONDIŢII MINIME DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI  
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În vederea stabilirii eligibilității solicitanților, se vor avea în vedere atât criteriile de eligibilitate 
stabilite de GAL in Fisa tehnica a masurii, cat si prevederi cu caracter general ale legislatiei in 
vigoare. 
 
EG.1 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 
Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii 
din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL, cu respectarea cel puțin a condițiilor generale de 
eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 
1303/2013, precum și a legislației naționale specifice.  
Verificarea este bazată pe informațiile menționate în formularul de cerere de finanțare și din 
documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se 
verifică documentele de înființare/certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a 
acestuia.  

În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de 
interes public pentru comunitate și teritorul respectiv acțiuni premergătoare aderării la scheme 
de calitate, expertul verifică dacă GAL se încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru 
măsura lansată în cadrul apelului de selecție și dacă au fost aplicate corespunzător criteriile de 
eligibilitate stabilite în cadrul SDL. La momentul verificării cererii de finanțare se va avea în vedere 
evitarea conflictului de interese, prin desemnarea unor experți evaluatori externi.  

Dacă în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile 
de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se 
încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează 
poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi 
declarată neeligibilă. 

 
EG.2 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;  
 

Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, respectiv  Declarația pe propria 
răspundere, în care solicitantul declară că nu se află în insolvență sau incapacitate de plată.  

 
Dacă în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul nu este în insolvență sau incapacitate 
de plată, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul este în insolvență sau incapacitate 
de plată, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la 
rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 
EG.3 Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
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Verificarea este bazată pe informațiile menționate în formularul de cerere de finanțare și din 
documentele anexate din care să reiasă dacă investiția se încadrează într-unul din tipurile de sprijin 
prevăzute prin măsură.  
 
Expertul GAL verifică în baza informatiilor din Cererea de Finantare si documentele anexă daca 
investitia se incadreaza in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute in M3/3A: 
Acțiuni eligibile:  
 

• activități de animare în comunele din teritoriu privind exemple de produse ce pot face 
obiectul aderării la o schemă de calitate; 

• organizare întâlniri pentru culegere date din teritoriu și identificarea produselor cu o anumită 
tipicitate din zona delimitată; 

• servicii de consultanță cu privire la elaborarea caietului de sarcini și a dosarului de 
candidatură. 
 

Dacă în urma verificării documentelor, reiese că investiția se încadreze în cel puțin unul din tipurile 
de sprijin prevăzut prin măsură, expertul bifează căsuța DA. În caz contrar, expertul bifează căsuța 
NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, criteriul de 
eligibilitate nefiind îndeplinit. 
 
EG.4 Solicitantul trebuie sa isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL 
 
Solicitantul trebuie sa isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL, adică toate activitățile proiectului 
trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL Cetatea Bucovinei (Bălăceana, Botoșana, Cajvana, 
Comănești, Ilișești, Dărmănești, Moara, Stroiești, Todirești, Milișăuți, Pârteștii de Jos, Șcheia, 
Județul Suceava);  
Expertul verifica documentele Cererea de finantare si declaratiile pe propria raspundere. 

 
Dacă în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul isi desfasoara activitatea pe teritoriul 
GAL, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul isi desfasoara activitatea pe teritoriul 
GAL, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 
 
EG 5 Solicitantul prezintă un plan de acțiune care cuprinde acțiunile de animare, numărul de 
produse propuse spre identificare și alte acțiuni din lista acțiunilor eligibile, un număr estimativ 
al fermierilor care vor participa la acțiunile proiectului. 
 
Se verifică punctele 4.4 și 4.6 din Cererea de Finanțare  



 

Ghidul Solicitantului – Măsura 3/3A Informațiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 
Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul GAL CETATEA BUCOVINEI. 

Toate drepturile rezervate GAL CETATEA BUCOVINEI. 

18 

 
• 4.4 „Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului”  
• 4.6 „Descrierea rezultatelor anticipate” 

 
Se verifică cererea de finanțare (acțiunile de animare, numărul de produse propuse spre 
identificare și alte acțiuni din lista acțiunilor eligibile, numărul estimativ al fermierilor   
și/sau grupuri de fermieri procesatori din teritoriul GAL CETATEA BUCOVINEI care vor participa la 
acțiunile proiectului) sunt în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din Ghidul 
solicitantului elaborat pentru măsura M3/3A și apelul de selecție publicat de GAL. 
 
EG 6 Solicitantul face dovada că deține expertiza necesară ( prin angajați sau colaboratori) 
 
Se verifică punctul 4.5 din cererea de finanțare în care sunt descrise resursele umane implicate în 
proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert propus.  
De asemenea, se verifică în anexele cererii de finanțare acordul scris al fiecărui expert pentru 
participarea la activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare a proiectului și documentele 
care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile respective (cv-uri, diplome, 
certificate, referințe, etc.). Cerința se verifică în funcție de activitățile ce vor fi realizate conform 
Cererii de finanțare. 
Dacă în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul face dovada că deține expertiza 
necesară (prin angajați sau colaboratori), expertul bifează căsuța DA.  
În cazul în care solicitantul nu face dovada că deține expertiza necesară (prin angajați sau 
colaboratori), expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la 
rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 
 
EG 7 Beneficiarii indirecți ai acțiunilor măsurii trebuie să fie din teritoriul GAL 
 

 
Se verifică dacă grupul țintă pentru care se derulează proiectul este format din potențiali solicitanți cu 
domiciliul/sediul în teritoriul GAL Cetatea Bucovinei și cu exploatații agricole situate majoritar în 
localitățile GAL Cetatea Bucovinei. 
 
În vederea demonstrării apartenenței la grupul țintă, solicitantul are obligația de a menționa 
modalitatea prin care face verificarea încadrării persoanelor și ce documente va solicita în acest 
sens la formarea efectivă a grupului țintă (de ex. atestat producător pentru persoanele fizice, 
certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice, extras privind exploatația agricolă din 
Registrul agricol/APIA/ANSVSA, etc..)  
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Dacă din descrierea punctului 4.6 al Cererii de Finanțare reiese că grupul țintă este format din 
participanţi care se încadrează în criteriul 7 de eligibilitate, expertul bifează căsuța DA. În caz 
contrar, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 
 
EG. 8 Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 
Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR. 
 
Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect se regăsesc în tipurile de acțiuni eligibile din Fișa 
măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul, cu respectarea cel puțin 
a condițiilor generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 
1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și a legislației naționale specifice. 
 

CAPITOLUL 7. SELECŢIA PROIECTELOR  
 
7.1 PRINCIPII ŞI CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI  
 
Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie, stabilite 
prin Fisa tehnica a masurii in SDL GAL Cetatea Bucovinei:  

Nr. crt Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

CS 1. 

Principiul identificării a cel puțin 2 produse cu potențial de a fi 
sprijinite prin măsura dedicată schemelor de calitate  
 
a) pentru 2 produse identificate    = 30 pct.  
b) pentru > 2 produse identificate = 40 pct.  
 
Documente justificative: Se va evidenția în Cererea de Finanțare – 
capitolul 4.6 ”Descrierea rezultatelor anticipate” dacă solicitantul și-
a propus identificarea a cel puțin 2 produse cu potențial de a fi 
sprijinite prin măsura dedicată schemelor de calitate.  

Max 40 pct 

CS 2. 

Principiul realizării de cel puțin 2 acțiuni de animare  
a) realizarea a cel puțin 2 acțiuni de animare        = 30 pct.  
b) realizarea a mai mult de 2 acțiuni de animare  = 40 pct.  
 
Documente justificative: Se verifică în Cererea de Finanțare – 
capitolul 4.4 „Prezentarea activităților care se vor desfășura în 

Max 40 pct 
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Nr. crt Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

cadrul proiectului” dacă solicitantul și-a propus realizarea a cel puțin 
o acțiune de animare în fiecare comună.  

CS 3. 

Principiul prioritizării proiectelor prin care se identifică 
cel puțin un produs tradițional specific zonei 
 
a) 1 produs traditional identificat : 10 pct. 
b) Mai mult de 1 produs traditional identificat : 20 pct 

 
Documente justificative: Se va evidenția în Cererea de Finanțare 
– capitolul 4.6 ”Descrierea rezultatelor anticipate” dacă 
solicitantul și-a propus identificarea a cel puțin 1 produs 
tradițional specific zonei. 

Max 20 pct 

 TOTAL  100 p 
 

Punctajul minim ce trebuie obţinut de un proiect este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanțare.  
 
Manualul de procedura evaluare și selecție are detaliate toate etapele procesului de evaluare și 
selecție a proiectelor, publicat pe site-ul  www.galcetateabucovinei.ro 
 
GAL va puncta fiecare proiect eligibil în funcție de sistemul de punctaj stabilit și va  întocmi o listă 
a proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și o va transmite 
Comitetului de Selectare. 
Comitetul de selectare este un organism tehnic, și are în componență reprezentanți ai 
parteneriatului GAL. 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 
alocării disponibile pentru selecţia anunțată ce reprezintă diferenţa dintre alocarea anuală şi 
valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie anterioare. 
După parcurgerea procedurii de selecție, și după caz, a celei de departajere, se întocmește un 
Raport cu proiectele propuse pentru finanțare. Acest raport va cuprinde și lista proiectelor 
selectate rămase fără finanțare, care se propun să fie incluse automat în următoarea sesiune și 
care vor urma procedura normală de selecție. Raportul de selecție va fi publicat pe pagina de 
internet a GAL www.galcetateabucovinei.ro. 
În baza Raportului de selecție publicat, GAL notifică aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării 
proiectului, in termen de 3 zile lucrătoare. 

http://www.galcetateabucovinei.ro/
http://www.galcetateabucovinei.ro/
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După publicarea raportului de selecție pe pagina de internet a GAL, beneficiarii au la dispoziţie 5 
zile lucrătoare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selecției. 
Contestațiile semnate de solicitanți se vor depune la sediul GAL Cetatea Bucovinei. 
Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri 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 proictul 
depus. 
Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de maxim 15 
zile de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor.  
 
Atentie! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 
Cererea de finanțare. 

 
Criterii de departajare  
Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 
disponibile, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție 
de valoarea eligibilă a proiectelor.   
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea 
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 
 
Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a solicitantului.   
 
Evaluarea proiectelor:  
Ultima versiune a Manualul de procedura evaluare și selecție are detaliate toate etapele 
procesului de evaluare și selecție a proiectelor, publicat pe site-ul  www.galcetateabucovinei.ro 
 
În termen de maximum 10 (zece) zile de la finalizarea evaluarii proiectelor, se 
întocmește de GAL, Raport de evaluare - formularul GE 6.0L ce conține:  

• GE 6.1L- Lista cererilor de finanțare eligibile; 
• GE 6.2L- Lista cererilor de finanțare neeligibile; 
• GE 6.3L- Lista cererilor de finanțare retrase. 

 
Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificaţi de 
către GAL privind rezultatul verificării cererilor de finanțare, în termen de 2 (două) zile de la 
întocmirea Raportului de evaluare de către GAL. În acest scop, expertul GAL va completa 
Formularul (GE 6.8.1L) Notificarea cererilor de finanţare eligibile/neeligibile și îl va înainta spre 
semnare către managerul de proiect. Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii de 
finanțare si va fi comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire. 

http://www.galcetateabucovinei.ro/
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Beneficiarii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot depune contestatii, în termen de maximum 5 
(cinci) zile de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul GAL care 
a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către Comisia de solutionare a 
contestatiilor, împreună cu dosarul administrativ al cererii de finanțare care face obiectul 
contestației. 
 
Termenul maxim de analiza a contestaţiilor depuse este de 15 (cinsprezece) zile lucratoare de la 
data înregistrării la sediul GAL Cetatea Bucovinei pentru soluționare. 
 
Pentru fiecare contestație se întocmește un Raport asupra contestației (Formular GE4.2L ) în 
termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la finalizarea analizei contestaţiei. 
 
Solicitanţii vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la aprobarea Raportului asupra  
contestației. Notificarea va fi transmisă prin fax/poștă/e-mail solicitantului formularul GE6.8.2L – 
Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a documentului Raport asupra 
contestației (Formular GE4.2L).   
 
Dupa publicarea Raportului de contestatii si Notificarea beneficiarilor se realizarea 
selectia proiectelor de catre Comitetul de selectie. 
 
GAL va puncta fiecare proiect eligibil în funcție de sistemul de punctaj stabilit și va  întocmi o listă 
a proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și o va transmite 
Comitetului de Selectare. 
Comitetul de selectare este un organism tehnic, și are în componență reprezentanți ai 
parteneriatului GAL. 
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 
alocării disponibile pentru selecţia anunțată. 
 
Criteriile de departajare a proiectelor eligibile, care se suprapun sau total pe spațiul teritorial 
propus a se desfășura investițiile. ATENȚIE! NU este permisă finanțarea a două sau mai multe 
proiecte care se suprapun parțial sau total pe spațiul teritorial propus a se desfășura investițiile, 
chiar dacă ele sunt depuse de beneficiari diferiți. 
 
După parcurgerea procedurii de selecție, și după caz, a celei de departajare, se întocmește un 
Raport de selectie cu proiectele propuse pentru finanțare. Acest raport va cuprinde și lista 
proiectelor selectate rămase fără finanțare, care se propun să fie incluse automat în următoarea 
sesiune și care vor urma procedura normală de selecție.  
 
Raportul de selecție va fi publicat pe pagina de internet a GAL www.galcetateabucovinei.ro. 
 

http://www.galcetateabucovinei.ro/
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În baza Raportului de selecție publicat, GAL notifică aplicanţii privind rezultatele procesului de 
selecție a proiectului, in termen de 3 zile lucrătoare. 
 
 
CAPITOLUL 8. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  
  

8.1 TIPUL SPRIJINULUI  
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;   
 
8.2 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI  
 

• Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile  
• Valoarea sprijinului: maximum  8500 EURO/proiect  
• Fond disponibil pe masura   8500 EURO.  
• Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.  
 
 
 
 

CAPITOLUL 9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI 
CERERII DE FINANȚARE  
  

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 
administrative, conform listei documentelor prezentată în cuprins la Capitol 15 si 16 Anexele 
Ghidului Solicitantului, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau 
înlocuirea acestora. 
 
Formularul Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în 
format electronic pe pagina de internet a GAL-ului www.galcetateabucovinei.ro. 
 
 
Atenţie! Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” 
care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor 
completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici alţi 
factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus).  
 
Indicatori de monitorizare 
 

http://www.galcetateabucovinei.ro/
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• Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători (DI 3A) – 3 exploatatii.  

• Locuri de munca create.-indicator specific Leader  
• Cheltuieli publice totale-indicator local –8500 Euro.  
• Numarul de dosare de candidatura depuse - indicator local (minim 1 dosar)  
• Numarul de atestate obtinute - indicator local (minim 1 atestat)  
• Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local).  
 
9.1 Completarea Cererii de Finanţare 
 
Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 
anexă la prezentul ghid. Modificarea modelului (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 
documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 
Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 
 
Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri 
de Finanţare completate de mână. 
Cererea de Finanţare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de 
evaluare a acesteia. 
În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în 
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce 
măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 
 
Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un OPIS, asumat de solicitant prin 
semnatura. Pagina OPIS este pagina cu numarul 0 a Cererii de finanțare. Cererea de finanțare 
trebuie completata într-un mod clar si coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. 
 
Compartimentul tehnic al GAL Cetatea Bucovinei poate asigura suportul necesar solicitanților 
pentru completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia 
trebuie să le îndeplinească. 
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare 
aparține solicitantului. 
 
Solicitantul (direct sau prin serviciului de consultanță contractat), realizează următorii pași: 
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- Completează formularul cererii de finanțare și anexezează documentele administrative și 
tehnice care sunt cerute de acest formular, și care formează dosarul cererii de finanțare; 

- Realizează 2 dosare ale cererii de finanțare pe suport de hârtie necesare depunerii 
proiectului la GAL; 

• 1 original 
• 1 copie  

- Realizează scan-ul cererii de finanțare și a documentelor administrative anexate. 
- Formatul electronic va conține cererea de finanțare și documentele administrative, așa 

cum sunt ele cerute prin ghidul solicitantului; 
- Beneficiarul va rămâne în posesia unui exemplar original din dosarului cererii de finanțare 

care, îl va prezenta la momentul verificării conformității documentelor. 
 

 
9.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanțare 
 
Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod 
gratuit la sediul Grupului de Acțiune Locală (GAL) sau pe site-ul GAL www.galcetateabucovinei.ro. 
Solicitantul, informat cu explicaţiile menţionate în Ghidul solicitantului, completează formularul 
de cerere de finanţare (Formular – Anexa 1 ) şi anexează documentele administrative şi tehnice 
care sunt cerute de acest formular. Aceste elemente constituie Cererea de finanţare. 
 
Solicitantul va putea să apeleze, dacă doreşte, la consultanţi, pentru întocmirea documentaţiei 
tehnice și completarea Cererii definanţare. 
 
Odată finalizată cererea de finanţare, aceasta, împreună cu documentele ataşate, se constituie 
în „dosarul cererii de finanţare”.  
Se multiplică de către solicitant în două exemplare pe suport de hârtie  

• 1 original 
• 1 copie  

şi două exemplare în copie electronica (prin scanare). Formatul electronic va conține Cererea 
de finantare, însoțită de documentația justificativă. 
 
Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă ața/sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte 
deasupra ei o eticheta de hârtie albă. Pe colţurile acestei etichete se pune ştampila şi semnătura 
beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar conţine un număr de n pagini”. 
 
IMPORTANT! Va fi atașată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor atașate 
dosarului Cererii de finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conformă  listei 
documentelor (secțiunea specifică E din Cererea de finanțare). Scanarea se va efectua după 

http://www.galcetateabucovinei.ro/
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finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maximă de 300 dpi 
(recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF. Denumirea fișierelor nu trebuie să conțina caractere 
de genul: “~ " # % &* : <> ? / \ {  | }”, sau să conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim 
de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de 
caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. 
Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot atașa salvate direct în format .pdf, la care se 
va adăuga declarația proiectantului privind conformitatea cu planșele originale din Cererea de 
finanțare. 
 
Fiecare exemplar din dosarul Cererii de finanțare va fi legat, paginat si opisat, cu toate paginile 
numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreapta sus a fiecărui document, unde n este 
numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să  nu 
permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. Fiecare pagina va purta stampila solicitantului 
și semnatura. 
 
Solicitantul depune cererea de finanţare în 2 (două) exemplare 

• 1 original 
• 1 copie  

 însoțite de copii electronice pe CD la sediul Grupului de Acţiune Locală, împreună cu 
documentele originale (pentru care a ataşat copii). 
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreapta, cu „ORIGINAL”, 
respectiv „COPIE”. 
Proiectul se poate depune personal de către solicitant/reprezentant legal, sau de un împuternicit, 
prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal. 
 
În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 
verificate de expert în prezenţa solicitantului. 
Proiectul se va înregistra în Registrul de Intrări/Ieșiri și aplică un număr de înregistrare, iar 
solicitantul primeștepe exemplarul sau acest număr de înregistrare. 
După înregistrare documentaţia primită de la solicitant este transmisă managerului GAL, care o 
repartizează pentru evaluare experților verificatori. 
 
 
9.3 Verificarea  dosarului Cererii de Finanțare 
 
Verificarea cererilor de finanțare se face la sediul GAL de către experții verificatori. 
 
Atenţie ! Grupul de Acțiune Locală „Cetatea Bucovinei” îşi rezervă dreptul de a solicita 
documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării 
proiectului, se constată de către managerul de proiect că este necesar. Informaţiile suplimentare 
se vor solicita de către experţii evaluatori în scris. 
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Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de 
informații suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 

 
ATENȚIE! 
 
Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără 
înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Informațiile nesolicitate 
transmise prin GE3.4L – Fișa de solicitare de informații suplimentare, de solicitanți nu vor fi luate 
în considerare. 
 
Pe parcursul procesului de evaluare, dacă expertul consideră că sunt necesare informații 
suplimentare, acestea se solicită în scris,  în următoarele cazuri: 

• Expertul poate solicita informații/documente suplimentare, pentru toate aspectele de 
conformitate care necesită clarificări, daca informațiile prezentate sunt insuficiente/ 
contradictorii, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. 

• Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare 
fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice 
informații si alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii 
Cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din 
documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finantare;  

• În caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de 
Carte funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document. 

• În cazul când avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile 
emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile 
respective. 

• Dacă informațiile suplimentare conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 
expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații prin doc. GE3.4L- Fișa de solicitare 
de informații suplimentare, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform 
solicitării expertului verificator.  

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

• În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, 
se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare sau 
Declaratiile pe propria raspundere), iar din analiza proiectului expertul constată că aceste 
carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale. 

 
În situatii exceptionale, se pot solicita si alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior 
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transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial. 
 
Verificarea încadrării proiectului (conformității Cererii de finanțare) 
 
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare, dacă este corect completată, 
prezentată pe suport de hârtie, şi în format electronic şi dacă anexele tehnice şi administrative 
cerute sunt prezente în 2 (două) exemplare: 1 original si 1 copie. 
Expertul care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul electronic al documentelor 
ataşate: Cererea de finantare, inclusiv documentaţia ataşata acesteia și copia electronică a 
dosarului cererii de finanțare. 
Expertul va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, 
cu toate paginile numerotate în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, 
unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate, astfel 
încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. 
Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea 
«ORIGINAL ». Fiecare pagină va purta semnătura și ştampila solicitantului. 
Pe copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului, expertul care verifică 
concordanța va face menţiunea „Conform cu originalul”, va semna și data fiecare pagina a 
documentului COPIE.  
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este 
considerat neconform. 
Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant în completarea Cererii de finanțare care 
sunt descoperite de experții verificatori dar care, cu ocazia verificarii conformitații, pot fi 
corectate de catre acestia din urma pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în 
documentele anexate Cererii de finanțare. 
În cazul în care constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv 
din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice 
proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul 
standard), expertul de la GAL poate solicita documente sau informații suplimentare (formular 
GE3.4L), către solicitant, pentru corectarea erorilor de forma realizate pe parcursul verificarii 
cererii de finantare. 
 
Rezultatul verificării conformității se consemnează de expert în Fişa de verificare a încadrării 
proiectului (GE 1.2.1L)– Partea I - Verificarea conformității documentelor. 
Declararea neconformității conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare. 
Atenție! Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanțare 
conformă, nu o mai poate redepune în aceeași sesiune. 
Daca în urma verificarii Cererea de finanțare este declarată conformă, se trece la urmatoarea 
etapă de verificare și anume la verificarea eligibilitații acesteia. 
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Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 
• verificarea eligibilităţii solicitantului; 
• verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției; 
• verificarea bugetului indicativ al proiectului și a tuturor documentelor anexate. 

 
 
Verificarea eligibilității solicitantului 
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de 
finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. 
 
Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în verificarea criteriilor generale de eligibilitate 
a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la 
solicitant. 
În vederea evitării dublei finanțări, se verifică Anexa 2 din Cererea de Finanțare (DECLARAȚIE PE 
PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI), referitoare la finanțări nerambursabile. 
 
 
În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună „Raport asupra 
utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă”. 
 
     În situația în care, verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate presupune 
utilizarea de către experții evaluatori a unor documente/ baze de date de uz intern ale Agenției 
(de ex.: Registrul electronic al cererilor de finanțare, Registrul debitorilor, Buletinul Procedurilor 
de Insolvență etc.), se va proceda astfel: 
- GAL va transmite o solicitare către OJFIR de care aparține, prin care va solicita informațiile 
menționate în cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare evaluării proiectelor; 
- experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul OJFIR vor efectua verificările prin 
accesarea documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL, prin intermediul unei 
adrese de transmitere, rezultatele în termen de maxim 2 (două) zile de la data înregistrării 
solicitării. 
 
Verificarea bugetului indicativ al proiectului 
Verificarea constă în:  

- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt 
corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și cheltuieli 
pentru derularea proiectelor.  
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- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și 
fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate 
acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități. 
 
În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi notificat 
cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren. 
Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și 
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea 
anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu 
realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. 
Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare în urma verificărilor privind eligibilitatea 
solicitantului si a proiectului, pot exista doua situaţii: 
a) proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; 
b) proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 
selecție. 
 
Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare eligibile - 
pentru care s-a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului - Fişa de 
vericare criterii de selectie GE 1.4L”. 
 
ELIGIBILITATEA LA NIVELUL AFIR 
La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât solicitantul 
(reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia) cât și un reprezentant al GAL. În cazul în care 
solicitantul dorește, îl poate împuternici, prin procură notarială (în original), pe reprezentantul 
GAL să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența solicitantului.  
 
Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR 
trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:  
 

• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu)* și avizată de CDRJ 
prin completarea Formularului 3;  

• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu)* și avizată 
de CDRJ prin completarea Formularului 3;  

• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul;  
• Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu);  
• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul 

GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);  
• Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul;  
• Formularul 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ;  
• Formularul 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ. 
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Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta 
legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură 
pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. 
 
CAPITOLUL 10. CONTRACTAREA FONDURILOR  
 

 
 
Contractarea proiectelor se va desfășura în conformitate cu prevederile MANUALULUI DE 
PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA 
LOCALĂ LEADER” - SUBMĂSURA 19.2 “SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR 
ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”, aflat în vigoare la momentul contractării. 
 

 CAPITOLUL 11. AVANSURILE  
  
PROIECTELE DE SERVICII NU BENEFICIAZĂ DE AVANS!!!! 
 

CAPITOLUL 12. ACHIZIȚIILE  
  

Verificarea și aprobarea achizițiilor efectuate de beneficiari se va desfășura în conformitate 
cu prevederile Manualului de achiziții publice/ Manualului operațional de achiziții pentru 
beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020, respectiv Instrucțiunile privind achizițiile publice/private - 
anexă la Contractul de finanțare, în funcție de tipul de beneficiar (public/privat), conform fișei 
măsurii în care se încadrează proiectul.  

 

CAPITOLUL 13. TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA 
CERERILOR DE PLATĂ AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ  
 
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.  
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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 - cu excepția cazului în care GAL este beneficiar, la structurile 
teritoriale ale OJFIR. 
În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 
beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către 
alți 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.  
 
 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile 
de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR 
www.afir.madr.ro.  

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 
financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 
beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site‐ul AFIR (www.afir.info).  

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 
prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de 
finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  

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 14. MONITORIZAREA PROIECTELOR  
Indicatori de monitorizare 
 
• Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații 
de producători (DI 3A) – 3 exploatatii.  

• Locuri de munca create.-indicator specific Leader  
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• Cheltuieli publice totale-indicator local – 8500 Euro.  
• Numarul de dosare de candidatura depuse - indicator local (minim 1 dosar)  
• Numarul de atestate obtinute - indicator local (minim 1 atestat)  
• Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local).  
 
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 
1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.  
 
 
Pe durata de valabilitate a contractului, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării GAL-
ului, Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a oricărui 
document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare 
ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.14 (2).  
 

CAPITOLUL 15. INFORMAŢII UTILE  
 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului 
sunt:  

 
1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de 

serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și 
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care 
au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare 
anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii.  

 
2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra 

utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă.  
 
3. Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate 

de fiecare expert/personal auxiliar propus,  
       Documentele care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (CV-
uri, diplome, certificate, referințe, etc.) și  
       Declarațiile de disponibilitate ale experților (semnate și datate) pentru întreaga perioadă de 
derulare a activităților proiectului.  
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4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare – în funcție de tipul 
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 
Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.).  
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 
suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele 
pe care trebuie să le conțină. 
 
5. Oferte conforme – documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 

rezonabilității prețurilor.  
Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:  
 

• Să fie datate, personalizate și semnate;  
• Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;  
• Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii  

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

că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment  
 

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 
și a beneficiarilor publici. 
 
 
7. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.  
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.  
 
8. Alte documente justificative, după caz. 
 
Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de GAL pot fi consultate și descărcate 
direct de pe pagina de internet a GAL-ului – www.galcetateabucovinei.ro. 
 
ANEXELE GHIDULUI SOLICITATULUI PENTRU MĂSURA 3/3A  

 
1. Anexa 1 – Cerere de finantare proiecte servicii  
2. Anexa 2 – Fișa măsurii 
3.  
4. Anexa 4 – Fundamentare bugetară 

http://www.galcetateabucovinei.ro/


 

Ghidul Solicitantului – Măsura 3/3A Informațiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 
Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul GAL CETATEA BUCOVINEI. 

Toate drepturile rezervate GAL CETATEA BUCOVINEI. 
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5. Anexa 5 – Model declarații pe propria răspundere 
6. Anexa 6 – Fișe de verificare (conformitate, eligibilitate, selecție) 

 
Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de GAL pot fi consultate și 
descărcate direct de pe pagina de internet a GAL-ului. 
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