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GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru accesarea
Măsurii 8/6A, 6B - INVESTIȚII PENTRU EDUCARE, FORMARE, OCUPARE PENTRU
MINORITĂȚI, ÎN SPECIAL MINORITATEA ROMĂ ȘI ALTE GRUPURI VULNERABILE ÎN
TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI”
Versiunea MAI – 2018
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai
finanţărilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și gestionate prin GAL și
se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform
exigențelor specifice ale PNDR și ale Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 aferentă
teritoriului GAL Cetatea Bucovinei.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului
de investiții, 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 pe care trebuie prezentate, modelul
Cererii de finanțare, al Studiului de fezabilitate, al Contractului de finanțare, precum și alte
informații utile realizării proiectului și completării corecte a documentelor necesare.
Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a
actualizării legislației naționale și comunitare sau procedurale – varianta actualizată a
ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet www.galcetateabucovinei.ro
PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN
MANUALUL DE PROCEDURĂ EVALUARE ȘI SELECȚIE PENTRU MĂSURILE DIN SDL, POSTAT
PE SITE-UL www.galcetateabucovinei.ro

IMPORTANT! Pentru a obține informații despre PNDR și FEADR gestionate prin GAL ne
puteți contacta direct la sediul nostru, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet.
ASOCIATIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
CETATEA BUCOVINEI
Jud. Suceava, Comuna Șcheia, Sat Sfântu Ilie,
Mansarda Căminului Cultural, cod 727528
Telefon/Fax: 0330 102396
E-mail: galcetateabucovinei@gmail.com
web: www.galcetateabucovinei.ro
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1. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
1.1 Definiții
Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație,
respectiv de selecție de oferte / conform bazei prețuri de referință publicată pe site-ul AFIR,
de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR, a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații
tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin
atribuirea unui contract de achiziție.
Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma
aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul
finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau
lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție.
Activitate complementară – reprezintă activitatea care se desfăşoară în scopul completării/
dezvoltării/optimizării activităţii principale sau activităţii de bază a solicitantului (pentru care
are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului.
Activitate mesteşugărească - producerea şi comercializarea produselor care pastrează
specificul execuţiei manuale şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mai
mare de operaţii executate manual în practicarea lor sau au ca scop promovarea
mesteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional (exemple:
sculptura, cioplitul sau prelucrarea artistică a lemnului, confecţionarea instrumentelor
muzicale, împletituri din fibre vegetale şi textile, confecţionarea obiectelor ceramice, grafică
sau pictură, prelucrarea pielii, metalelor, etc);
Activități productive – activități în urma cărora se realizează unul sau mai multe produse
pentru care prelucrarea s-a încheiat, care au parcurs în întregime fazele procesului de
producție și care sunt utilizate ca atare, fără să mai suporte alte transformari, putând fi
depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienților, fabricarea produselor textile,
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor
chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică,
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice,
electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării; producerea și
utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte
integrantă a proiectului, etc.
Activități/servicii turistice – servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement
dependente sau independente de o structură de primire agroturistică cu funcţiuni de cazare
și servicii de alimentație publică.
Activități/servicii de agrement – ansamblul mijloacelor, echipamentelor, evenimentelor şi
activităţilor oferite de către unităţile de cazare sau unităţile specializate, capabile să ofere
turiştilor o stare de bună dispoziţie, de plăcere sau relaxare (ca de exemplu: bird-wathing,
echitatie, schi, yachting, etc)
Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate
juridică, de drept privat, înființată în condițiile legii de unitățile 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 Administrației publice locale
nr.215/2001)
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Beneficiar – persoană juridică /persoană fizică autorizată /întreprindere individuala/
întreprindere familială care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea
fondurilor europene prin FEADR.
Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea
obţinerii finanţării nerambursabile;
Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a
persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea
realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent
din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari
eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere
diferenţa dintre co-finanţarea publică (fondurile europene nerambursabile) și valoarea
eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în
cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia
financiară fie din credit bancar în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile
necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui
credit bancar.
Co-finanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de
investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a
Guvernului României.
Data acordării ajutorului de minimis– data la care dreptul legal de a primi ajutorul este
conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil;
Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa
cum sunt precizate în Ghidul solicitantului, Cererea de finanțare şi Contractul de finanţare
pentru FEADR;
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este
analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi
pentru selectarea proiectului, în vederea contractării;
Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit,
obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de
beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;
Furnizare de servicii – servicii medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte
casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii
informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor,
alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.
Industrii creative - acele activități economice care se ocupă de generarea sau exploatarea
cunoștințelor și informației (crearea de valoare economică (profit) prin proprietate
intelectuală).
Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii ale economiei creative:
publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile, design-ul, moda, filmul, muzica, artele
scenei, editarea (publishing), cercetarea și dezvoltarea, software-ul, jocurile și jucăriile, TV
& radio, jocurile video.
Intreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent
de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia.
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Intreprindere în activitate - întreprinderea care desfășoară activitate economică și are
situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat;
Intreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile
următoare:
i. În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de
cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM
aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru
finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar
selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din
cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor
acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând
parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește
jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere
limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva
2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
ii. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere
nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani
sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la
prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma
unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult
de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din
cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care
cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă
în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
iii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau
îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de
insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă
împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă
obiectul unui plan de restructurare.
Intreprinderea unică – în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE)
nr.1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile
următoare:
i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților
unei alte întreprinderi;
ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi
în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi
din contractul de societate sau din statutul acesteia;
iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
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Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face
referire la punctele i-iv sunt considerate întreprinderi unice.
Investiţia nouă - cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, achiziția de
echipamente si/sau dotari, care se realizează pentru construcţii noi sau pentru constructiile
existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii aparţinând întreprinderilor
cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţionare şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială.
Modernizarea – cuprinde achiziția de echipamente si/sau dotari sau lucrările de construcţii
şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor
aferente întreprinderilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără
modificarea destinaţiei iniţiale;
Perioada de implementare – reprezinta perioada de la semnarea contractului de finanţare
până la data depunerii ultimei tranşe de plată.
Perioadă de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea contractului de
finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.
Prag minim - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la
finanţare.
Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale - sunt produsele şi
serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual,
fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a
meşteşugarului sau artizanului rămâne componentă substanţială a produsului finit, fiind
caracterizate prin faptul că:
- sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate,
apelând în general la resursele naturale;
- natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor
distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi
semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;
- cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime,
formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;
- produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei
manuale şi tradiţionale.
- produsele de artă populară - sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care
păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone.
Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune Cererea de finanțare şi în
cazul în care Cererea de finanțare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare. Acesta
trebuie să aibă responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul
societăţii;
Solicitant – persoană fizică autorizată sau juridică, potenţial beneficiar al sprijinului
nerambursabil din FEADR.
Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia
Uniunii Europene şi a Guvernului României.
Măsura ‐ defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);
Tehnologia informației sau/ și Tehnologia informației și a comunicațiilor - abreviat (cel mai
adesea IT) TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea,
7
Ghidul Solicitantului – Măsura M8/6A, 6B 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.

procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin folosirea
computerelor pe multiple domenii legate de date și informații, cum ar fi: procesoare,
calculatoare, hardware și software, limbaje de programare, structuri de date și altele
(managementul datelor, construcția de hardware pentru calculatoare, proiectarea de
software, administrarea sistemelor informaționale).
Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care
îndeplineşte toate condiţiile impuse prin SDL 2014-2020) pentru accesarea fondurilor
europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;
Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către
Autoritatea de Management și care va stă la baza selecției acestora. Prin acest document se
stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile
specifice zonei LEADER;
Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid 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 ghid şi,
ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul
pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate
financiar integral de către beneficiarul proiectului;
Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrări;
1.2 Abrevieri
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;
AJPM - Agenția Județeană pentru Protecția Mediului;
ANSVSA- Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
ANT – Autoritatea Națională pentru Turism;
AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
CRFIR – Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la
nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre
regionale);
DI – Domeniu de intervenție
GAL – Grup de acțiune locală, instituție de drept privat cu personalitate juridică înființată în
baza OG 26/2000, parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor public,
privat și societatea civilă;
LEADER – Masura din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitatilor rurale ca
urmare a implementarii strategiilor elaborate de catre GAL. Provine din limba franceza
„Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legaturi intre Actiuni
pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;
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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.

2. PREVEDERI GENERALE
În această secțiune este descrisă contribuția măsurii din SDL la domeniile de intervenție,
obiectivele generale și specifice ale măsurii, contribuția publică totală a măsurii, tipul
sprijinului, sumele aplicabile și rata sprijinului, legislația națională și europeană aplicabilă
măsurii, precum și aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL).
2.1. Contribuția Măsurii 8/6A, 6B - INVESTITII PENTRU EDUCARE, FORMARE, OCUPARE
PENTRU MINORITĂȚI, ÎN SPECIAL MINORITATEA ROMĂ ȘI ALTE GRUPURI VULNERABILE
ÎN TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI”
Contribuția la prioritatea/ priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:
- Măsura contribuie la:
Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013:
- Articolul 20, Alineatul 1, litera (d)
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A si 6B:
- Masura contribuie la DI:
6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale (DI principal)
6A - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și clima,
inovare
Măsura contribuie la obiectivele transversale: mediu si clima, inovare.
Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc la
eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de
eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile
prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
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IMPORTANT! Teritoriul eligibil în accepțiunea acestei măsuri cuprinde totalitatea
localităților partenere ”GAL CETATEA BUCOVINEI”, ca unități administrativ-teritoriale
împreună cu localitațile componente.
2.2 Obiectivele generale și specifice ale măsurii
2.2.1. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:
iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
2.2.2 Obiectivul specific local al măsurii :
• Asigurarea creșterii gradului de ocupare în rândul minorităților cu accent pe etnia
romă
• Crearea infrastructurii necesare activităților de economie socială, a învățământului
preșcolar pentru grupuri vulnerabile (inclusiv minoritate romă)
• Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții
• Conservarea moștenirii culturale
• Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice
locale
• Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii
îmbunătățite
• Realizarea incluziunii sociale
• Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și reducerea fenomenului de
segregare
Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra
obiectivelor FEADR.
2.3
Contribuția publică totală a măsurii 8/6A, 6B
Contribuția publică totală aferentă acestei măsuri este de: 21.979 Euro, din care:
- 85% contribuție europeană –FEADR;
- 15% contribuție națională de la bugetul de stat;
2.4 Tipul sprijinului, sumele aplicabile și rata sprijinului
Tipul măsurii/ sprijinului :
X INVESTIȚII
X SERVICII
Intensitatatea fixa a sprijinului va fi de 90 % pentru investiții generatoare de venit.
➢ In cazul în care investițiile sunt negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului
nerambursabil poate creste la 100%.
➢ In cazul în care investițiile sunt generatoare de venit cu utilitate publică, intensitatea
sprijinului nerambursabil poate creste la 100%.
➢ In cazul în care un proiect deservește mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din
teritoriu, intensitatea sprijinului nerambursabil poate creste la 100%.
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Suma maxima nerambursabila pe proiect va fi 21.979 Euro.
Fond disponibil alocat acestei masuri 21.979 Euro.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această sub-măsură este de 5.000
euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
2.5 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii
Legislaţia europeană
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului,
cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul
politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și
a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și
repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009
al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr.
1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea
acestora în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță
pentru SEE, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare;

11
Ghidul Solicitantului – Măsura M8/6A, 6B 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.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare
rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea
conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, cu
modificările şi completările ulterioare.
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro‐întreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii;
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr.2000/43/CE din 29 iunie 2000 cu privire la
implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială
sau etnică;
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a
unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și
condițiile de muncă;
Legislaţia naţională
Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la această Convenție;
Legea nr. 33/1995 din 29 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenției Cadru pentru protecția
minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de
muncă (actualizată 2016);
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (actualizată);
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare (republicată în 2014);
Hotărârea Guvernului nr. 1149/17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor legii 116/2002 privind prevenirea și combaterea
marginalizării sociale;
Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru perioada 2014-2020
pentru implementarea Strategiei Naționale;
Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1540/2007 privind interzicerea
segregării școlare a copiilor romi și aprobarea Metodologiei pentru prevenirea și eliminarea
segregării școlare a copiilor romi;
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Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi
societăţi comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările
și completările ulterioare
Legea nr.85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu
modificarile și completarile ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.182/2016;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea
190/2009, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la
bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.56/2016;
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice;
Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările
ulterioare;
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Ordin ANSVSA nr.17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura
de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă
medical-veterinară;
Ordinul MEF nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice
de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al
bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de
origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ANT nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare al ANT privind Norme de
clasificare a structurilor de turism;
Ordinul MFP nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a
documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice
privind construcţii din domeniul turismului.
Ordinul ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi
alimentaţie publica, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013;
Ordinul MADR nr.1731/2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de minimis
"Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole", cu modificările și completările
ulterioare;
Ordinul MADR nr. 2243/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru
proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020;
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei de
punere în aplicare nr. C (2015) 3508 / 26.05.2015, cu modificările ulterioare;
Ordinul MEF nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei de ajutor
de minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spatiul
rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole.
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2.6
Aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL)
Spațiul eligibil în accepțiunea acestei măsuri toate cele 12 unități administrativ-teritoriale
din teritoriul GAL CETATEA BUCOVINEI, ca unități administrativ-teritoriale împreună cu
satele componente.
Teritoriul GAL CETATEA BUCOVINEI cuprinde 12 unități administrativ-teritoriale, respectiv:
- Orașul Cajvana;
- Orașul Milișăuți;
- Comuna Șcheia;
- Comuna Ilișești;
- Comuna Moara;
- Comuna Bălăceana;
- Comuna Todirești;
- Comuna Stroiești;
- Comuna Pârteștii de Jos;
- Comuna Dărmănești;
- Comuna Botoșana;
- Comuna Comănești.

3. DEPUNEREA PROIECTELOR
3.1 Locul unde vor fi depuse proiectele, respectiv adresa de la sediul GAL
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 9.00-15.00, 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: 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
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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 totală pe sesiune: M8/6A, 6B este de 21.979 euro.
3.4 Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat
Pentru M8/6A, 6B punctajul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici un
proiect nu poate beneficia de finanțare nerambursabilă.
4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Beneficiarii eligibili pentru spijinul acordat prin măsura M8/6A, 6B sunt:
✓ Entitati publice: Comune și asociații de dezvoltare intercomunitară
✓ Societate civilă: Asociații și fundații, inclusiv GAL-ul în cazul în care nu există alți
solicitanți
✓ Entitati private: Furnizori de formare profesională, parteneriate (parteneriatele ca
entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite
juridic la momentul depunerii cererii de finanțare)
ATENTIE!
Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia în
conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi
completările ulterioare.
Reprezentantul legal al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara poate fi unul din Primarii
comunelor componente sau Administratorul public desemnat in cadrul A.D.I, in
conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare).
Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor.
Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente
măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin FEADR, cu respectarea următoarelor
condiții, dupa caz:
• Solicitanții/beneficiarii/membrii asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după
caz, înregistrati în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD, cât și
pentru FEADR, care achita integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și
majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
• Solicitanții care s-au angajat prin declarație pe propria răspundere, la depunerea
cererii de finanțare, ca vor prezenta: dovada cofinanțării private și/sau proiectul
tehnic la data semnării contractului și nu prezintă aceste documente la data
prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare.
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Pot depune proiecte aferente măsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020 şi
solicitanţii care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat
proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR.
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!
Beneficiarii indirecți:
✓ Minoritatea romă alături de alte minorități de pe teritoriul GAL
✓ Grupuri vulnerabile
✓ Fermierii din teritoriul GAL
5.

CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA
SPRIJINULUI

În cadrul acestei măsuri, se pot depune următoarele tipuri de proiecte: de investiții,
de servicii sau mixte (investiții și servicii). Proiectele mixte vor fi gestionate ca proiecte de
investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii
obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare
național.
Pentru determinarea tipului de proiect, se vor analiza: fișa tehnică a măsurii din
cadrul SDL și cererea de finanțare utilizată pentru depunerea proiectului.
Condițiile minime de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar care
solicită sprijin pe această masură sunt:
➢ Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: Se vor verifica actele juridice
de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți;
➢ Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată: Se vor verifica
declarația pe propria răspundere – Secțiunea F din Cererea de Finanțare , Buletinul
Procedurilor de insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de
solicitanți;
➢ Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură: Criteriul de eligibilitate va
fi demonstrat în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii/Memoriu justificativ, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind
conţinutul cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii, precum și în baza Certificatului de Urbanism;
➢ Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală, județeană, națională
aprobată: Se va verifica extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu
orice strategie de dezvoltare locală, județeană, națională aprobată, corespunzătoare
domeniului de investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei;
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➢ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească mai multe UAT-uri în teritoriu:
Se vor verifica următoarele documente:
a.Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit
conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după
Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt
incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:
si
b.Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale
existente cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este
suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de
legalitate)
si/sau însoţit de
c. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel
administrat de primarie (dacă este cazul)
sau
d.Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute /administrare al ONG‐urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice
autorizate/societăților comerciale pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care
se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare.
➢ Solicitantul prezintă toate avizele și autorizările necesare investiției:
• Pentru proiectele de investiții - Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat prin
verificarea însuşirii Secțiunii F din Cererea de Finanțare şi în baza corelării
informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ, cu cele din
Certificatul de Urbanism prezentat în etapa de contractare (dacă este cazul);
• Pentru proiectele de servicii - documentele verificate sunt: Cererea de Finanțare,
Autorizațiile specifice formării profesionale a adulților, Precontracte/protocoale de
colaborare/contracte pentru asigurarea spațiilor necesare derulării activităților de
formare/informare etc.
➢ Persoanele beneficiare ale activităților de informare, transfer de cunoștințe/schimburi de
experiență și de bune practici trebuie să facă parte din grupul țintă și să fie din teritoriul
GAL: Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din Cererea de finanțare
corelate cu informațiile Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ;
➢ Activitățile de transfer de cunoștințe și schimburi de experiență și bune practici pot avea
loc și în afara teritoriului GAL: Se verifică informațiile din Cererea de finanțare corelate cu
18
Ghidul Solicitantului – Măsura M8/6A, 6B 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.

informaţiile din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii/Memoriu justificativ;
➢ Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întreținerea
investiției, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată: Se va verifica
Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau Hotărârea
Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant;
Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform
Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR).
Pentru proiectele de servicii, locațiile de implementare a proiectului pot fi stabilite pe
teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în
afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează
teritoriului GAL. Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe
teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/
acestora.
ATENTIE!
Pentru justificarea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este
necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate / Documentației pentru
Avizarea Lucrărilor de Intervenție / Memoriului Justificativ toate informațiile concludente,
informații pe care documentele justificative anexate le vor demonstra și susține.
Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare
menţionată în capitolul 8.1 PNDR.
Expertul verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 din Cererea de
finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul verifică Strategia
de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Astfel se verifică:
- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurii de formare/informare, dacă
localitățile din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect fac parte
din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., dacă
localitățile care fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizează servicii pentru populație, dacă localitățile din care vor fi
selectate persoanele care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din
teritoriul GAL.
ATENTIE!
Atenție! Acțiunile finanțate prin această masură nu vor face obiectul finanțării altor fonduri
comunitare sau naționale sau altor măsuri din PNDR;
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.
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Atenție! Reprezentantul legal este persoana desemnata să reprezinte solicitantul în relația
contractuala cu GAL/AFIR, conform legislației în vigoare. Depunerea Cererii de finanțare se
poate face de orice alta persoană cu procura notarială de la persoana desemnată să
reprezinte solicitantul conform legislației în vigoare.

6. CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile şi neeligibile
Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu fișa măsurii 8/6A, 6B
din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a GAL Cetatea Bucovinei și a
prevederilor din legislația națională și europeană specifice tipurilor de operațiuni
finanțate prin măsură.
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.
ACȚIUNI ELIGIBILE
1. Acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități
demonstrative și acțiuni de informare – pot include: cursuri de formare, ateliere de
lucru și îndrumare profesională.
2. Activități educative: achiziționarea de echipamente; achiziționare de rechizite;
programe speciale (conform unei analize de nevoi locale); transporturi ocazionate în
vederea realizării programelor speciale (vizite, excursii, etc.)
3. Investiții corporale și necorporale în patrimoniul cultural
4. Acțiuni de conștientizare privind mediul înconjurător
5. Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și reducerea fenomenului de
segregare:
• organizarea de cursuri de educație alternative (ex: sport, muzică, artă, activități de
autocunoaștere și de cunoașterea celuilalt etc) în care participă membrii din
comunitatea segregate și din comunitatea majoritară;
• facilitarea accesului la școală – în cazul în care distanța parcursă de copii este o
problemă, atunci se va asigura transportul;
• organizarea periodică de activități comune între copii, tineri, părinți din
comunitatea segregată și din comunitatea majoritară;
• activități de cunoaștere a membrilor grupului segregat – de exemplu: istoria
romilor, obiceiuri locale etc.
• centrele (sau activitățile) de tip școală după școală care să asigure participarea
copiilor din comunitatea segregată și din comunitatea nesegregată;
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• organizarea de sesiuni de instruire și mediere în vederea ocupării unui loc de
muncă;
• activități/campanii de informare referitoare la o viață sănătoasă la care să participe
atât membrii comunității segregate, cât și membrii comunității majoritare.
CHELTUIELI ELIGIBILE
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, în limita valorii maxime a
sprijinului din Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:
- Cap. 8.1 din PNDR 2014‐2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor
- H.G. nr. 226/2015 ‐ Art. 24 ‐ Reguli privind Măsura 19 „Dezvoltarea locală LEADER";
- Schema de ajutor de minimis ‐ „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei
de dezvoltare locală”;
- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13
privind investițiile;
- Regulamentul UE nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi
legislația națională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind
instrumentele financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al
Titlului VII al R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin,
art. 67 privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea
forfetară pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența
rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență
rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, art. 71
privind caracterul durabil al operațiunilor).
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri
şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele
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 intervenţie,
întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor
de construcţii-montaj.
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Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă
condiţiile a)-e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente
proiectului.
Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare
se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se
încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd
construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii,
altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.
Atenție! Costurile eligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 PNDR 2014-2020
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu
îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor
(încadrarea în preţurile 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 achiziţie realizată: o ofertă pentru preţuri sub 15.000 euro şi două oferte pentru preţuri
peste 15.000 euro);
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile,
verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit
Masurii 8/6A,6B, inclusiv prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria
activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de
finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.
În caz de nerespectare a durabilităţii investiţiei, contribuţia publică alocată se
recuperează în condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în termen de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, termen valabil şi pentru recuperarea
contribuţiei publice aferente oricăror cheltuieli/activităţi neeligibile din cadrul investiţiei
finanţate din fonduri nerambursabile.
În condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în cazul unei operaţiuni
constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din PNDR 2014-2020 se
recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar,
activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia
situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani.
În cazul în care contribuţia prin PNDR 2014-2020 ia forma unui ajutor de stat, perioada de
10 ani se înlocuieşte cu termenul-limită aplicabil potrivit normelor privind ajutorul de stat.
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CHELTUIELI NEELIGIBILE
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.
➢ Cheltuieli cu 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.
➢Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport
persoane;
➢Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile;
În cadrul proiectului nu pot fi incluse următoarele operațiuni asociate măsurilor/submăsurilor excluse de la finanțare prin sub-măsura 19.2, după cum urmează:
a) 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.);
b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul
exploatației (Art. 15/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);
c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/
Reg. (UE) nr. 1305/2013);
d) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);
e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) nr. 1305/2013);
f) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) nr.
1305/2013);
g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
(Art. 31/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);
h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013);
i) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. nr. (UE)
1305/2013);
j) 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.
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt:
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
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• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia: costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; cheltuielilor necesare
implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole;
cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35
din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare,
conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume:
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma
unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la
art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera
în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente
financiare;
• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de
asigurare.
Cheltuieli neeligibile specifice:
• Contribuția în natură;
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
7. SELECȚIA PROIECTELOR
Evaluarea proiectelor se realizează pe baza criteriilor de selecție după închiderea sesiunii de
depunere proiecte.
Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care nici
un proiect nu poate intra la finanţare.
Este important ca înaintea depunerii Cererii de Finanţare să identificaţi, obiectiv, punctajul
pe care aceasta îl realizează şi să specificaţi valoarea punctajului în cererea de finanţare,
secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.
Solicitanţii vor detalia în cadrul Cererii de Finanțare secţiunea A6 „Date despre tipul de
proiect şi beneficiar”, la punctul A6.3.1, fiecare criteriu de selecţie care concură la
prescoringul înscris la punctul A6.3.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate,
iar sistemul de punctare este următorul:
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Nr.crt.

Criteriu de selecție

Puntaj

CS 1

Numărul de locuri de muncă
create

20
puncte

CS 2

Proiectele propun activități de
formare profesională și de
dobândire de competențe din
domenii cât mai variate

Maxim
20
puncte

Observații despre modalitatea de acordare a
punctajului
Se verifica în SF/DALI/MJ dacă proiectele își
propun crearea locului (locurilor) de muncă
cu normă întreagă și menținerea pe întreaga
perioadă de monitorizare a proiectului în
vederea funcționării în bune condiții a
investiției.
Se verifică în cererea de finanțare daca
beneficiarul a completat in sectiunea
Indicatori de monitorizare faptul ca prin
proiect vor fi create locuri de munca.
✓ Crearea de locuri de munca se
specifica:
in descrierea din cadrul documentatiei
SF/DALI/MJ
- prin prezentarea Declaratiei pe proprie
raspundere a reprezentantului legal al
solicitantului ca: „Solicitantul va crea si va
mentine pe intreaga perioada de monitorizare
a proiectului un (nr. de) …..loc/locuri de
munca cu norma intreaga in vederea
functionarii in bune conditii a investitiei”.
✓ Pentru a fi considerat un loc de muncă
nou creat, durata contractului trebuie
sa fie de minim un an sau mai mare.
✓ Locul de muncă nou creat cu jumătate
de normă se ia în considerare și se
monitorizează sub forma: 2 locuri de
muncă cu jumătate de normă = 1 loc
de muncă cu normă întreagă (mai
exact un loc de muncă cu jumătate de
normă reprezintă 0,5% dintr-un loc de
muncă nou creat).
Pentru un loc de muncă cu normă întreagă se
acordă 20 puncte, în total se pot acorda
maximum 20 puncte pentru un proiect.
Nu se acordă punctaj fracționat.
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Proiectele propun activități de
formare profesională: cursuri
de calificare/ perfecționare/
inițiere în cel puțin un domeniu
de activitate

20
puncte

Proiecte care propun activități
de
informare/consiliere
–
mediere
(profesională,
educațională, vocațională etc)

10
puncte

Proiecte care propun activități
educative și acțiuni specifice în
domeniul
combaterii
discriminării
și
reducerea
fenomenului de segregare

10
puncte

CS 3

Sunt prioritizati în cadrul
fermierilor,
cei
care
au
beneficiat de finanțare prin
măsura M2/2A,6A și prin măsura
M7/6C

10
puncte

CS 4

Din cadrul beneficiarilor indirecți
grupuri
vulnerabile,
sunt
prioritizate persoanele care au
beneficiat de finanțare prin
măsura M6/6B

10
puncte

CS 5

Proiectele
propun
soluții
inovative
pentru
atingerea
obiectivelor stabilite prin SDL;

20
puncte

Se verifica în SF/DALI/MJ dacă proiectele își
propun ca la finalul activității de formare
profesională
cursanții
obțin
diplome
autorizate ANC pentru cel puțin un domeniu
de activitate, informații corelate cu
prezentarea Autorizării ANC în care se
propune activitatea de formare profesională.
Se verifica în SF/DALI/MJ dacă proiectele își
propun activități de informare/consiliere –
mediere
(profesională,
educațională,
vocațională etc).
Se verifica în SF/DALI/MJ dacă proiectele își
propun activități educative și acțiuni specifice
în domeniul combaterii discriminării și
reducerea fenomenului de segregare.

Se verifică Registrul proiectelor dacă
solicitantul a beneficiat de finanțare prin
măsura M2/2A,6A și prin măsura M7/6C. Se
acordă punctaj dacă se prezintă contractul de
finanțare în baza căruia solicitantul a obținut
finanțare prin măsura M2/2A,6A și prin
măsura M7/6C.
Dacă da, se acordă punctajul.
Nu se acordă punctaj fracționat.
Se verifică Registrul proiectelor/Cererea de
Finanțare dacă proiectul pentru care
beneficiarii indirecți (grupuri vulnerabile) au
beneficiat de finanțare prin măsura M6/6B.
Se acordă punctaj dacă se prezintă contractul
de finanțare în baza căruia beneficiarii
indirecți au fost grupuri vulnerabile.
Dacă da, se acordă punctajul.
Nu se acordă punctaj fracționat.
Se va verifica, în descrierea investiției daca in
SF/DALI/MJ se demonstreaza ca Proiectul
propune solutii inovative, de ex. prin investiții
care includ un serviciu nou sau semnificativ
îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau
modului de desfășurare. Serviciile inovative
pot fi noi pentru teritoriu sau pentru comuna.
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Inovarea este o activitate din care rezultă un
produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ
îmbunătățit sau un proces nou sau
semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de
marketing sau o metodă nouă organizațională
în practicile de afaceri, în organizarea locului
de muncă sau în relațiile externe. Inovarea
este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi,
pe noi combinații ale tehnologiei existente
sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de
întreprindere.
Inovarea de produs (bun sau serviciu)
reprezintă introducerea unui bun sau a unui
serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în
privința caracteristicilor sau modului său de
folosire (aceasta poate include îmbunătățiri
semnificative în privința specificațiilor
tehnice, componentelor și materialelor,
software-ului incorporat, ușurinței de
utilizare sau a altor caracteristici funcționale)
Produsele inovate pot fi noi pentru piață sau
noi numai pentru întreprindere. O
întreprindere poate avea inovare de produs
chiar dacă acesta nu este nou pentru piață,
dar este nou pentru întreprindere.
Inovarea
de
proces
reprezintă
implementarea unei metode noi sau
semnificativ îmbunătățite de producție sau
livrare (acestea pot include schimbări
semnificative de tehnici, echipamente și/ sau
software), cu scopul de reducere a costurilor
unitare de producție și distribuție, să
îmbunătățească calitatea, să producă sau să
distribuie produse noi sau îmbunătățite
semnificativ. De asemenea, o întreprindere
poate avea inovare de proces, chiar dacă ea
nu este prima care a introdus procesul pe
piață.
(Sursa: Guidelines for collecting and
interpreting innovation data, ediția a 3a OSLO
MANUAL,
OECD,
European
Commission, Eurostat, 2005)
Dacă da, se acordă punctajul.
Nu se acordă punctaj fracționat.
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CS 6

Se acordă punctaj daca investiția deservește
populația din mai multe UAT (comune/orase)
din GAL Cetatea Bucovinei (minim două).
Solicitantul va justifica utilitatea
Se verifică informațiile prezentate în cadrul
20
proiectului pentru mai multe
puncte Studiului de fezabilitate/DALI/MJ, respectiv a
UAT de pe teritoriul GAL
modului de indeplinire prin proiect a
criteriului de selectie privind deservirea
populatiei din mai multe UAT (din GAL).
Nu se acordă punctaj fracționat.
TOTAL 100 puncte
Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul
alocării disponibile.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea
acestora se va face în ordinea următoarelor priorități:
Criteriul de departajare 1 – Proiectele cu o valoare nerambursabilă mai mică;
Criteriul de departajare 2 - În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabilă
solicitată identică se va utiliza regula primul venit, primul servit.
Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a
solicitantului.
ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin
investiţie, atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare,
activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare
nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri
de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste
condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate,
contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul
constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia
AFIR.
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 Cetatea Bucovinei 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.
În termen de maximum 10 (zece) zile de la finalizarea evaluarii proiectelor, se întocmește
de GAL, 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.
28

Ghidul Solicitantului – Măsura M8/6A, 6B 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.

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.
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.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor (membrii titulari/supleanți) va analiza doar
proiectele care au făcut obiectul contestațiilor. În urma soluţionării eventualelor
contestații, Comisia de Soluţionare a Contestațiilor va elabora un Raport de Contestații care
va fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat Comitetul de Selecție
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 si/sau punctajul acordat ca
urmare a verificarii criteriilor de selectie indeplinite de solicitant.
Contestațiile se depun la sediul GAL Cetatea Bucovinei din Sat Sf. Ilie, Mansarda Caminului
Cultural, Comuna Șcheia, Judetul Suceava.
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.
Comitetul de selectie 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.
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După parcurgerea procedurii de selecție, și după caz, a celei de departajare, se întocmește
un Raport cu proiectele propuse pentru finanțare. Acest raport va cuprinde și lista
proiectelor selectate rămase fără finanțare.
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
selectiei proiectului, in termen de 3 zile lucrătoare.
Atentie! Evaluarea criteriilor de selecție și a condițiilor de eligibilitate se face în baza
documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare și/sau a documentelor solicitate prin
Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare (GE 3.4L).
8. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Intensitatatea fixă a sprijinului va fi de 90 % pentru investiții generatoare de venit.
➢ In cazul în care investițiile sunt negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului
nerambursabil poate creste la 100%.
➢ In cazul în care investițiile sunt generatoare de venit cu utilitate publică, intensitatea
sprijinului nerambursabil poate creste la 100%.
➢ In cazul în care un proiect deservește mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din
teritoriu, intensitatea sprijinului nerambursabil poate creste la 100%.
Suma maxima nerambursabila pe proiect va fi 21.979 Euro.
Fond disponibil alocat acestei masuri 21.979 Euro.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această sub-măsură este de 5.000
euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
ATENŢIE! Pentru a beneficia de o intensitate a sprijinului de 100%, solicitanții se vor
angaja, prin declarație pe propria răspundere, că investițiile nu vor fi generatoare de
venit.
Această condiție va fi verificată atât la depunerea Cererii de Finanțare cât și ulterior
finalizării investiției în perioada de monitorizare ex-post.

Se vor respecta regulile ajutoarelor de minimis.
În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de finanțare
depusă pe măsura 8, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică)/3
ani fiscali consecutivi), proiectul va fi declarat neeligibil.
Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru
transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.
Potrivit art. 9 (1) litera c) din OMADR 1731/2015 cu modificările si completările ulterioare,
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data acordării ajutorului de minimis se consideră data la care dreptul legal de a primi
ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil,
indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
Sprijinul Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor
eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 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.
9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI
CERERII DE FINANȚARE
9.1 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finanţare
Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi
administrative, conform listei documentelor prezentată la Capitol 15, Anexele Ghidului
Solicitantului, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau
înlocuirea acestora.
Formularul specific (editat de GAL) al 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! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul
formularului specific (editat de GAL Cetatea Bucovinei).
Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.
Atenţie! Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de
monitorizare” şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare,
precum și conținutul acestora. Se vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor
adăuga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele
menţionate mai sus). Completarea celor două anexe la Cererea de Finanţare este
obligatorie.
Completarea Cererii de Finanţare
Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de
anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din
aceasta.
Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
formularului specific (editat de GAL). Modificarea modelului formularului specific
(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.
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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.
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.
Atenție! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR,
beneficiarul poate solicita fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului nr.
1.305/2013, ale Regulamentului nr. 807/2014 și ale Hotărârii Guvernului nr. 226/ 2015)
Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei
corespunzătoare din Planul financiar din cadrul Cererii de finanțare.
Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.

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.
Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele
ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare).
Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit.
Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate numai 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.
Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:
Nr. Crt.

Titlul documentului

Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanţare. Fiecare pagină va trebui să
aibă semnătura reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil tot în partea dreaptă sus.
Documentele anexate în copie vor avea şi precizarea „Conform cu originalul”.
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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 şi două exemplare
în copie electronica (prin scanare) : Formatul electronic va conține Cererea de finantare,
însoțită de documentația justificativă, inclusiv de partea economică a Studiului de
fezabilitate care vor fi folosite la verificarea bugetului indicativ, a planului financiar și a
viabilității proiectului.
IMPORTANT! Va fi atașată o copie electronică (prin scanare) a Studiului de
fezabilitate/DALI/MJ, inclusiv 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 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.
ATENȚIE ! În situația în care copia electronică nu corespunde condițiilor menționate mai
sus proiectul va fi declarat neconform.
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 letric, 1 original si 1 copie
însoțite de
2 copii pe suport electronic (CD/DVD), care va cuprinde cererea de finanțare în format
editabil și scan-ul acesteia și a documentelor anexă, la sediul Grupului de Acţiune Locală
Cetatea Bucovinei, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii).
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreapta, cu „ORIGINAL”
sau “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.
După înregistrare documentaţia primită de la solicitant este transmisă managerului GAL,
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care o repartizează pentru evaluare experților verificatori.
(conform ghid de implementare 19.2-V02, pg.5)
Atenție!
Proiectele depuse sunt verificate în Registrul cererilor de finanțare.
Dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul
este retras/ neconform/ neeligibil, acesta poate fi depus la GAL.
Dacă solicitantul are mai mult de o cerere de finantare selectată (mai există o cerere
neretrasă), atunci cererea este respinsă de la verificare.
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.
Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații
suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului.
ATENȚIE!
Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, atât a unor cheltuieli
eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a fi detaliate în devizele pe obiect, distinct,
lucrările/spaţiile/instalaţiile corespunzătoare categoriilor de cheltuieli.
Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele,
utilajele/montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.
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.
• În cazul în care documentul tehnic (studiul de fezabilitate) conține informații
insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate sau există informații
contradictorii în interiorul lor ori față de celelalte documente anexate cererii de
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•

•

•
•

•
•

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
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 (partea economică a
studiului de fezabilitate) 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 (ex: act de
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proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), 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.
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.
Este obligatorie completarea secțiuni F DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A
SOLICITANTULUI din cererea de finanțare (nebifarea unei căsuțe din partea F a cererii de
finanțare, dacă proiectul impune, constituie eroare de fond, situație în care proiectul este
declarat neeligibil).
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, studiu de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este
făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.
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În vederea evitării dublei finanțări, se verifică secțiunea C din Cererea de Finanțare,
referitoare la finanțări nerambursabile.
În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună „Raport asupra
utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă”.
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 bugetului indicativ al proiectului trebuie să aibă în vedere și verificarea
caracterului rezonabil al prețurilor utilizate (devize pe obiect). Această verificare trebuie să
cuprindă următoarele aspecte:
• pentru bunurile identice în baza de date AFIR se verifică dacă prețurile se
încadrează în maximul prevăzut în aceasta;
• pentru bunurile care nu sunt în baza de date se verifică rezonabilitatea prețurilor
bunurilor din buget (devizele pe obiect) cu prețuri din alte surse disponibile pe
Internet pentru bunuri de același tip, solicitare de informații de echipamente
similare, proiectele cu același tip de investiții (dacă se folosește această sursă
expertul asigură că prețurile folosite ca referință sunt reale, la nivelul pieței);
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.
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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 incadrarii proiectului, întocmită de GAL (formular propriu);
• Fișa de evaluare generala a proiectului, întocmită de GAL (formular propriu);
• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu);
• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu) – dacă este cazul;
• Raportul de selecție final, 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 contestaţii, întocmit de GAL (formular propriu) – dacă este cazul;
• Formular 2 de verificare a apelului de selectie emis de CDRJ;
• Formular 3 de verificare a procesului de selectie emis de CDRJ.
10. CONTRACTAREA FONDURILOR
Obiectul Contractului de finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de
către AFIR, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare asumată de către solicitant.
Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în
Contractul de Finanţare şi anexele acestuia, inclusiv în Cererea de finanțare aprobată, pe
care acesta are obligaţia de a le respecta.
ATENŢIE! După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a
verificării pe teren dacă este cazul (pentru proiectele de investiții/servicii), experții CRFIR
vor transmite către solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea
Contractului/Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice
în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de
finanțare utilizată. O copie a formularului va fi transmisă spre știință GAL-ului. În cazul în
care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna
Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a renunțat
la sprijinul financiar nerambursabil.
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IMPORTANT! Se recomandă ca solicitantul, respectiv beneficiarul sprijinului financiar, să
consulte integral textul Contractului de finanţare şi al anexelor acestuia, să-și asume cele
prevăzute în acestea iar după semnarea contractului, trebuie să se asigure că a intrat în
posesia acestora.
În vederea încheierii Contractului de Finanțare conform Notificării solicitantului privind
semnarea Contractului de Finanțare, solicitantul va depune la sediul OJFIR (cazul
proiectelor fără C+M)/ CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) următoarele documente, după caz:
1. Documentul/ documentele în original, care dovedesc capacitatea şi sursa de
cofinanţare privată a investiției, prin extras de cont și/sau contract de credit acordat în
vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin
extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare
înainte de data depunerii la OJFIR / CRFIR și 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. AFIR va verifica cheltuielile
în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată.
În cazul în care implementati mai multe proiecte în cadrul PNDR, trebuie să
prezentați dovada cofinanţării private cumulat pentru toate proiectele.
Se va depune totodată, un document de la instituția financiară cu datele de
identificare a acesteia și a contului aferent proiectului FEADR - denumirea, adresa instituției
financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR (în original);
2. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale emis/e de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul
consolidat.
3. Document emis de ANPM conform protocolului de colaborare AFIR ANPM-GM:
a) Clasarea notificării
sau
b) Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se
supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)
sau
c) Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra
mediului
sau
d) Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată
(daca este cazul)
sau
e) Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.
39
Ghidul Solicitantului – Măsura M8/6A, 6B 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.

Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat în notificarea
emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și
dezvoltarii rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecția
proiectului.
După expirarea termenului, Contractul de Finanţare nu mai poate fi semnat.
4. Cazier judiciar (fără înscrieri privind sancţiuni economico-financiare) al solicitantului si
reprezentantului legal, în original, valabil la data încheierii contractului de finantare, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
5. Cazier fiscal al solicitantului (în original)
6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al
contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
7. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru
decontarea TVA, unde este cazul.
8. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investitiei, dacă este cazul.
9. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de
întârziere.
ATENŢIE! Proiectul tehnic (dacă este cazul) se va depune spre avizare la AFIR după

încheierea Contractului de Finanțare.
Atenție!
Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea
Contractului de finanţare! În urma depunerii la AFIR a documentelor anexe solicitate pe
suport de hartie, în vederea contractării, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil,
dacă în urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.
Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanți a dovezii co-finanţării, în termenul
menționat în cuprinsul notificării, în vederea încheierii Contractului de finanţare, aceștia
vor fi restricţionaţi de a beneficia de finanţare FEADR până la sesiunea continuă a anului
următor.
Modificarea Contractului de finanţare se poate realiza numai în cursul duratei de execuţie
a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. Orice modificare se va
face cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale
legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în
scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta
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întocmai.
11. PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI
PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei 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 valoarea avansului numai după primirea avizului favorabil din
partea AFIR asupra cel puțin a unei proceduri de achiziții şi numai după semnarea
contractului de finanţare.
Plata avansului aferent Contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei
garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special
al Băncii Naţionale a României, în procent de 100% din suma avansului. Cuantumul avansului
este prevăzut în Contractul de Finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.
Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă egală
cu durata de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma
cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi
contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.
Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza
documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la
Contractul de Finanţare până la expirarea duratei de realizare a investiţiei prevăzute în
contractul de finanțare, respectiv la ultima tranșă de plată.
Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită
prelungirea perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat
înaintea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de
Garanție Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de
execuţie solicitată la prelungire.
AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o
instituţie bancară.
solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea
12. ACHIZIȚIILE
Derularea procedurii de achiziții pentru bunuri și execuție lucrări se poate face începând cu
data primirii Notificării de selecție a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziții)
pe proprie răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri,
servicii (managementul proiectului) și execuție lucrări va începe după semnarea
contractului de finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR.
Întreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fara montaj şi de executie lucrari
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(constructii, modernizari) în cadrul proiectelor finanţate prin PNDR se va derula on-line pe
site-ul www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de
publicare disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari cât și
pentru ofertanți, condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul
www.afir.info.
Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de
Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea
încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi/sau proiectare, publicate pe
pagina oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de
consultanţă. Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a
include în contractul pe care îl veţi semna, clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor
vizate de respectivele contracte. La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui
beneficiar/ contractor cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/ contractorii/
beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de
forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de
constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista
consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale.
Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil
care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.
În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineşte prin:
A. Conflictul de interese între beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanţi:
Acţionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali ai acestuia,
membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de
administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:
a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;
b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membrii ai
consiliilor de administraţie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau
subcontractanţi;
c. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai
sus.
B. Conflictul de interese între ofertanţi: Acționariatului ofertanților (până la proprietarii
finali), reprezentanții legali, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de
administrație etc):
a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție
(OUG 66/2011);
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b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai
consiliilor de administraţie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;
c. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai
sus.
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private - anexă
la contractul de finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii,
lucrări sau bunuri. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei
decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:
a. Nediscriminarea;
b. Tratamentul egal;
c. Recunoaşterea reciprocă;
d. Transparenţa;
e. Proporţionalitatea;
f. Eficienţa utilizării fondurilor;
g. Asumarea răspunderii.
Beneficiarul va depune la OJFIR/ CRFIR, Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor
Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (exceptând
dosarele de servicii).
În cazul în care beneficiază de avans, beneficiarul poate de asemenea să depună la
OJFIR/CRFIR Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de
zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (inclusiv dosarele de servicii).
În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform
prevederilor legale în vigoare, beneficiarii trebuie să depună şi Declaraţia de eşalonare a
depunerii Dosarelor Cererilor de Plata distinctă pentru TVA.
În cazul în care beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevazut, aceasta
se va depune cel târziu o dată cu prima tranşă a Dosarului cererii de plată.
Atenţie!
Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 15.000
euro înainte de semnarea Contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile
procedurii de achiziţii servicii din Manualul de achiziţii postat pe pagina de web AFIR.
13. TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA
CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR
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.
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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 structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de
derularea contractului de finanțare.
GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul
GAL, 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
Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de
internet a AFIR www.afir.info .
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).
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.
Avansul se obține în condițiile specificate la Cap.11 din prezentul ghid.
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Atenţie! Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima
tranșă de plată prevăzute de art. 4 din H.G. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului
general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu
completările și modificările ulterioare.
14. MONITORIZAREA PROIECTULUI
Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a
contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de
Autoritatea Contractantă.
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate
prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie
utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăti.
De asemenea, pe o perioadă de 5 ani de la ultima tranşa de plată efectuată de
Agenţie, Beneficiarul se obligă să:
✓ respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie;
✓ să nu modifice obiectivele prevăzute în Studiul de Fezabilitate, parte integrantă din
Contractul şi Cererea de finanțare,
✓ să nu înstrăineze investiţia;
✓ să nu îşi înceteze activitatea pentru care va fi finanţat.
Atenție! În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral.
Indicatori de monitorizare din SDL
✓ Număr de beneficiari directi sprijiniti - indicator local (minim 1)
✓ Locuri de munca create (DI – 6A) indicator specific Leader
✓ Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatita (DI 6B) –
(minoritatea roma alaturi de alte minoritati de pe teritoriul GAL, grupuri vulnerabile,
fermierii din teritoriul GAL)
✓ Cheltuielile publice totale – indicator local - 21.979 euro
✓ Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului: 1
(indicator local).
Atenţie! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/şi să modifice substanțial
investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de finanţare.
Atenţie! Pe durata de valabilitate (şi monitorizare, în cazul proiectelor de investiţii) a
contractului de finanţare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informaţie în
măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenţi
proiectului.
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15. DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea
proiectului sunt:
A. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru actiuni
corespondente sub-măsurii 7.2, PNDR 2014-2020
1.1
Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,
(Anexa 2 din Ghidul solicitantului) întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice),
avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și
acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.
Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor
solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnicoeconomică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din
proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte
surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente
tronsoanelor executate parțial sau total sunt neeligibile și se include în bugetul proiectului
în coloana neeligibile.
În cadrul Studiului de Fezabilitate/DALI se vor regasi obligatoriu următoarele elemente:
cheltuieli privind consultanța; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este
menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în
Studiul de Fezabilitate/DALI.
devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a
întocmit și să poarte ștampila elaboratorului documentației.
existența „foii de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști
condus de un șef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ștampila
elaboratorului.
detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering și capitolul 5 –
organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât și pentru
a putea fi urmărite în etapa de achiziție și autorizare plăți.
părțile desenate din cadrul secțiunii B (planuride amplasare în zonă, planul general,
relevee, secțiuni etc.), să fie semnate, ștampilate de către elaborator în cartușul indicator.
în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va
amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei
vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate/DALI şi
Certificatul de Urbanism pentru acestea.
în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să
evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al
Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă
pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie,
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acesta se va evidenția obligatoriu cu valoare în coloana ”cheltuieli neeligibile”.
Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți,
ore/expert, costuri/oră).
În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va
prezenta calculul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcții
și instalații se raportează la mp de construcție.
1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor, pentru investiții fără lucrări de construcțiimontaj).
Important! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană
pe internet la adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de
Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.
Atenție! Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază,
proiectantul va avea în vedere prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită.
2.
Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în
condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii.
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa
cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. De asemenea, vor fi completate clar
elemente privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s‐a eliberat,
actul prin care s‐a aprobat acesta.
3.1
Pentru comune și ADI:
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit
conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după
Monitorul Oficial) și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau
sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:
si
3.2
Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei
globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor
Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al
Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate),
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și/sau
3.3. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel
administrat de primărie (dacă este cazul).
3.4
Pentru ONG-uri:
Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe
o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform
cererii de finanţare;
3.5 Pentru entitati private:
Documente doveditoare de către entitati private privind dreptul de
proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor
efectua lucrări, conform cererii de finanţare;
a) Dreptul de proprietate privată
b) Dreptul de concesiune
c) Dreptul de superficie;
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:
- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare cumpărare,
donație, schimb, etc;
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de resjudicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare.
Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu
anul depunerii cererii de finanţare, 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:
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă
acestui proces;
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a
investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a
redevenţei şi alte clauze.
Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul
depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care
oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în
copie.
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Documentele 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
imobilului 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).
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 finanţare 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 folosinţă cu titlu gratuit;
f) împrumutul de folosință (comodat)
g) dreptul de închiriere/locațiune
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune / închiriere,
contract de comodat.
“Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 conditii
(situatii) de mai jos:
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
înscrierea 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 încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o
autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.
Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții:
•
document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care
conferă solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente,
autorizația de construire:
- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobândit
prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act
administrativ de restituire, hotarâre judecatorească)/ contract de concesiune;
Sau
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- drept de creanța dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea
autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face
numai pentru construcții cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de
drept.
4. Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM:
4.1 Clasarea notificării
sau
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu
se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)
sau
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra
mediului
sau
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată
(dacă este cazul)
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.
5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/Hotărârea Adunării
Generale în cazul ONG/Entitati private pentru implementarea proiectului, cu referire la
următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a
investiţiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru
grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu GAL “CETATEA
BUCOVINEI”/AFIR în derularea proiectului.
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează
infrastructura
educațională
(gradinițe)/socială
• se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea investitiei, pe
o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală
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6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă /
Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG/Entități private
7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a
datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul)
8. Certificatul de cazier judiciar
9. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale
băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din
PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează
operațiunile cu AFIR).
10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate
publică
Sau
10.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate
publică, dacă este cazul
11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de
solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și
stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai
beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de
investiții.
12. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că
beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de
funcţionare (daca este cazul)
13. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru
domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
14. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie
de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare
domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
15. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al
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documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii.
16. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului
17. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de
întârziere, dacă este cazul
18. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În categoria alte documente se încadrează:
Declarația pe propria răspundere a solicitantului de raportare către GAL (Anexa 9 din
Ghidul solicitantului);
Declarația pe propria răspundere a solicitantului (Anexa 10 din Ghidul solicitantului);
Certificat constatator emis de ONRC, valabil la data depunerii proiectului - în copie,
(pentru entitati private)
B. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare a proiectelor DE
SERVICII, PNDR 2014-2020
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 incepand cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de servicii.
2.Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra
utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1
3.Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului
(cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației
naționale în vigoare etc.)
4.Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare * – în funcție de
1

Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de
desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte,
rapoarte de activitate etc.).
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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.Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția
Generală a Finanțelor Publice
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003,
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice,
pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de
lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care
solicitantul este proprietar asupra imobilelor).
Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are
datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin
deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de
restituire.
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.
6.Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea
rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:
-

Să fie datate, personalizate și semnate;

-

Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

-

Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de
vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din
punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care
îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.
7.Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte
faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și
fundații.
8.Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.
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41/2016.
9.Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din
localitatea respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu
numai pentru proiectele prin care se finanțează studii/ monografii).
10.Situaţiile financiare pentru solicitant înregistrate la Administraţia Financiară - bilanţ –
formularele 10 și 20 pentru anii ultimii trei ani fiscali.
Nu se aplică în cazul în care solicitantul este o persoană juridică de drept public.
11.Alte documente justificative, după caz
Declarația pe propria răspundere a solicitantului de raportare către GAL (Anexa 9 din Ghidul
solicitantului);
Declarația pe propria răspundere a solicitantului (Anexa 10 din Ghidul solicitantului);

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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

ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
- Anexa 1 - Formular Cerere Finanțare;
- Anexa 2 - Conținut cadru Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii, conform H.G. 907 din 2016
- Anexa 3 - Conținut cadru Memoriu justificativ;
- Anexa 4 – Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu;
- Anexa 5 – Model Contract de Finanţare;
- Anexa 6 – Fişa măsurii M8/6A, 6B;
- Anexa 7 – Extras Institutul National de Statistica minorități conform Rezultatului final al
recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011;
- Anexa 8 – Hotărârea Consiliului Local privind implementarea proiectului;
- Anexa 9 Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de raportare către GAL;
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- Anexa 10 Declarație pe propria răspundere a solicitantului de finanțare prin GAL;
- Anexa 11 – Model Acord de parteneriat;
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