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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai
finanţărilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 şi se constituie în suport informativ
complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea
proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării
proiectului dumneavoastră.
De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri
nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de
Finanţare, al Studiului de Fezabilitate /Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, al
Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării
corecte a documentelor necesare.
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării
legislatiei naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi
publicată pe pagina de internet www.galvaleaprutului.ro
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Capitolul 1 – DEFINITII SI ABREVIERI
Aglomerare umană - zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de
concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate şi dirijarea lor spre o staţie de epurare sau
spre un punct final de evacuare, calculată în locuitori echivalenţi, care poate cuprinde mai multe
unităţi administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, în corelare cu prevederile din master
planul judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un
contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează
pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării
nerambursabile;
Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR.
Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;
Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile
şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum și alte dispoziţii şi
condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la
bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014‐ 2020;
Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.
Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.
Drum modernizat - Drumul care are partea carosabilă acoperită cu una din următoarele categorii
de îmbrăcăminţi: beton-ciment, asfaltice de tip greu și mijlociu;
Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt
precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare și Contractul de finanţare pentru FEADR;
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în
vederea contractării;
Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit,
obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari
eligibili şi tipul sprijinului;
Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de
eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi care nu
trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea
investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;
Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;
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Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public‐ privat alcătuit din reprezentanți ai
sectoarelor public, privat și societatea civilă;
LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare
a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre
Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea
Economiei Rurale”;
Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea
infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul)
aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele
existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.
Modernizare drum – reprezintă amenajarea complexă a unui drum existent, prin sistematizarea
elementelor geometrice şi aplicarea unei îmbrăcăminţi moderne în cadrul unui sistem rutier
dimensionat conform reglementărilor tehnice în vigoare.
Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o
sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);
Master plan judeţean/zonal - document de politici publice care stabileşte strategia de
furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de investiţii pe termen scurt, mediu și lung
privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare dintr-un judeţ/zonă.
Operator/operator regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - operatorul
regional definit conform art. 2 lit. g) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările
ulterioare, care are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul în aria de operare stabilită prin
contractul de delegare a gestiunii serviciului;
Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea,
procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie
crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;
Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei
utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică
vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei
plăți.
Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu
AFIR, conform legislatiei în vigoare.
Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;
Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin
FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea
eligibilă a proiectului;
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau
lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare,
nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea
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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;
Strategie de Dezvoltare Locală ‐ Document ce trebuie transmis de potențialele GAL‐ uri către
Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc
activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei
LEADER;
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;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor
de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;
CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la
nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);
OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat
de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi
care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală
Important!
ale Uniunii Europene.
Spațiul rural eligibil în
GAL = Grup de acțiune locală
accepțiunea acestei măsuri,
SDL = Strategie de dezvoltare locală
cuprinde totalitatea
comunelor, ca unități
AM POIM – Autoritatea de Management Program
administrativteritoriale
Operaţional Infrastructură Mare
membre ale Asociației GAL
POS MEDIU – Programul Operaţional Sectorial Mediu
„Valea Prutului” împreună cu
Capitolul 2 – PREVEDERI GENERALE
satele componente.
2.1 Contribuția Măsurii M7/ 6B – „Revitalizarea satelor” la
domeniile de interventie:
Măsura 7 „Revitalizarea satelor” corespunde obiectivelor art. 20 din Regulamentul (CE) 1305/
2013, contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale și la domeniul de intervenție DI 6B - Încurajarea
dezvoltării locale în zonele rurale, dar și la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
mediu, climă și inovare.
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Încadrarea cererii de finanțare se va face pe domeniul de intervenție DI 6B – „Încurajarea
dezvoltării locale în zonele rurale”.
Sprijinul acordat prin măsura M7/ 6B, pentru investițiile în infrastructura rurală, a serviciilor de
bază și protejarea patrimoniului cultural local, va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai
pentru populația rurală, la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea
decalajelor rural-urban și la încurajarea comunităților rurale în valorificarea și promovarea
resurselor, tradițiilor și va oferi șanse egale pentru locuitorii mediului rural. Proiectele vor ține cont
de specificul local și de nevoile identificate în teritoriul Asociației GAL „Valea Prutului”.
Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației
rurale, inclusiv a celor de agrement, culturale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea
infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al
economisirii energiei) dar şi păstrarea şi conservarea patrimoniului cultural. Dezvoltarea socioeconomică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri rurale de
calitate și de accesibilitatea populaţiei la serviciile de bază. Infrastructura si serviciile de baza
neadecvate constituie principalele elemente care mentin decalajul accentuat dintre zonele rurale si
zonele urbane si care reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socioeconomice a teritoriului Valea Prutului. Implementarea acestei masuri va contribui la diminuarea
tendintelor de declin social si economic si la cresterea atractivitatii teritoriului Valea Prutului.
Legătura măsurii cu nevoile:
Măsura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N5.Reducerea fenomenelor de excluziune sociala si segregare pentru minoritatea roma;
N6. Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru valorificarea capitalului uman și participarea activa a
grupurilor vulnerabile, în condiții de egalitate în cadrul economiei și al societății;
N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile;
N8. Modernizarea infrastructurii la scara mica, imbunatatirea calitatii serviciilor publice pentru
cresterea atractivitatii teritoriului GAL Valea Prutului.
2.2 Obiective generale
Obiectiv de dezvoltare rurală:
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor
şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Măsura contribuie la realizarea următoarele obiective specifice:
Masura indeplineste urmatoarele obiective specifice acesteia:
 Îmbunătățirea securităţii şi a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si
echipamente necesare;
 Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale;
 Dezvoltarea serviciilor publice locale pentru susţinerea mediului de afaceri local;
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Investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta sau
extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, incluzand investitii in energie
regenerabila si economisirea energiei;
Măsura contribuie la prioritatile:
P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale;
P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu, atenuarea schimbarilor climatice si
adaptarea la acestea si inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Beneficiarii directi sau indirecti ai masurii M7/6B pot fi beneficiari directi sau indirecti ai masurilor
M1/2A - Modernizarea exploatatiilor agricole, M2/3A- Procesarea productiei agricole, M3/3ACooperare pentru dezvoltare, M4/6A- Dversificarea economiei din teritoriul Valea Prutului, M5/6B
– Integrarea minoritatii rome si M6/6B- Dezvoltarea infrastructurii sociale. Aceasta
complementaritate este posibila, avand in vedere numarul mare de beneficiari indirecti atins, in
cazul unui proiect depus de o comuna, cu indicatorul populatie neta care beneficiaza de servicii/
infrastructuri imbunatatite, se reduce in final la populatia comunei respective
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Aceasta masura este sinergica cu masurile M4/6A – Diversificarea economiei din teritoriul Valea
Prutului, M5/6B –Integrarea minoitatii romesi M6/6B- Dezvoltarea infrastructurii sociale,
conducand la realizarea prioritatii P6.

Valoarea adăugată a măsurii:
Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele:
 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL;
 Îmbunătăţirea infrastructurii rurale crează premizele de dezvoltare a activităţilor economice din
teritoriul GAL;
Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
Administraţiile locale sunt deficitare la nivelul dotărilor cu maşini şi utilaje moderne pentru
intervenţii la situaţiile de urgenţă. De asemenea, nu dispun de utilaje de intervenţie la situaţiile de
calamitatăţi naturale (inundaţii, alunecări de teren, zăpezi abundente) etc.În privinţa situaţiilor de
urgenţă s-a constatat că în zonă există unităţi ale pompierilor voluntari locali, care pot interveni în
mod corespunzător în cazuri de situații de urgență, pot ajunge și acționa foarte repede. Unitățile
pompierilor voluntari locali, nu dispun de toate echipamentele de specialitate necesare si astfel este
nevoie de asigurarea dotărilor şi echipamentelor necesare pentru funcţionarea optimă a acestora. În
vederea contribuţiei la obiectivele transversale ale UE, în teritoriul Valea Prutului a fost identificată
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nevoia de gestionare corespunzătoare a gunoiului de grajd. Amenajarea unor spaţii/platforme
comune pentru depozitarea gunoiului de grajd ar veni în sprijinul numeroşilor crescători de animale,
în contextul cerinţelor de mediu obligatoriu a fi respectate de solicitanţii de finanţare europeană prin
PNDR sau prin programul LEADER.
2.3 Contribuția publică totala a masurii M7/6B

-

Contribuția publică totală pentru măsura 7 – „Revitalizarea satelor” este de 996.301,75 Euro, din
care:
85 % contribuție europeană – FEADR și 15% contribuția națională de la bugetul de stat pentru
regiunile de dezvoltare ale României.
2.3 Tipul Sprijinului
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.
2.4 Sume aplicabile si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru
măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de
dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea
sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este 100% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 200.000
euro/proiect.
2.5 Legislatia nationala si europeana aplicabila masurii






Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman
Reg.(UE)nr.1407/2013, Reg.(UE)nr.1303/2013,Reg.(UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014 de
stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE)1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014;
Legislație Națională
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Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea calificărilor profesionale pentru care se
asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare;
Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
Legea nr.215/2001 a administrației publice locale-republicată;
Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor
culturale, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016;
aplicabilitate – 27 februarie 2017;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice sau proceduri simplificate de achiziții aplicate în
cadrul PNDR de AFIR;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
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 și 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 prin Legea nr. 56/2016;
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de
viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de
obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau
nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare
a produselor alimentare de origine nonanimală cu modificările și completările ulterioare.
2.6 Aria de aplicabilitate a masurii M7/6B(Teritoriul acoperit de GAL)
Proiectele eligibile se vor desfășura pe Teritoriul GAL „Valea Prutului”.
În accepțiunea SDL 2014-2020 și implicit a acestei măsuri, teritoriul GAL „Valea Prutului”
cuprinde 11 comune din județele Iași și Botosani: Andrieșeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roșcani,
Ghidul
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Țigănași și Trifești (din județul Iași) și Românești, Santa Mare si orașul Ștefănești (din județul
Botoșani). In acest context, termenii UAT, comuna, sat, spațiu rural folosiți in continuare se vor
referi la teritoriul eligibil prezentat anterior.
Capitolul 3 – DEPUNEREA PROIECTELOR PE MASURA M7/6B
3.1 Locul unde vor fi depuse proiectele, respectiv adresa de la sediul GAL;
Solicitantul depune dosarul Cererii de Finantare împreună cu documentele originale la secretariatul
GAL „Valea Prutului”. Solicitantul trebuie sa prezinte si originalul documentelor (pentru cele care
au fost atasate in copie la dosar), originale care vor fi restituite dupa intocmirea conformitatii.
Cererea de finanțare se depune în format letric în doua exemplare (un original și o copie) și în
format electronic (CD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare). Exemplarele
vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.
Locul efectiv de depunere a proiectului, este localitatea Popricani, biroul GAL VALEA
PRUTULUI din incinta Primariei Popricani, etaj 2, judet Iasi, telefon 0232/474992.
3.2 Perioada de depunere a proiectelor
Proiectele se depun de luni pana vineri in intervalul orar 10:00-14:00, la secretariatul GAL
„Valea Prutului.
Proiectele se depun in cadrul sesiunii de proiecte, din perioada 2017-2019
pana la epuizarea bugetului aferent masurii M7/6B. In cadrul acestei
sesiuni vor fi deschise mai multe apeluri de selectie. Suma aferenta
fiecarui apel de selectie este stabilita/aprobata de Consiliul Director.
Proiectele se depun in cadrul unui apel de selectie deschis de GAL, pe o
perioada apelului fiind stipulata atat in calendarul estimativ cat si pe site-ul
GAL.

Nu sunt eligibile
cererile de
finanțare depuse de
Consiliile
Locale în numele
comunelor.

GAL lansează pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, care sunt afisate:
• pe site-ul propriu (varianta detaliată);
• la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);
• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);
• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată), după
caz.
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Calendarul estimativ a apelurilor de selectie și Calendarul modificat sunt postate pe pagina web a
GAL www.galvaleaprutului.ro și afișate, la sediile primăriilor partenere GAL.
3.3 Alocarea pe sesiune;
Alocarea financiară pe sesiune* și/sau valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată
pentru finanțarea unui proiect nu pot fi modificate (în sensul creșterii/diminuării lor). De asemenea,
nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a
proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse între
solicitanți.
Alocarea totala financiara pe sesiunea 2017-2019 este de 996.301,75 euro.
In cadrul acestei sesiuni vor fi deschise mai multe apeluri de selectie. Suma aferenta fiecarui apel
de selectie este stabilita/aprobata de Consiliul Director.
Suplimentarea alocării financiare pe fiecare apel se poate realiza numai în situația în care, în cadrul
acestei măsuri, s-au constituit fonduri disponibile, provenite din sumele aferente proiectelor
selectate de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile de către AFIR, cu
respectarea prevederilor cap. 3.2.3 - ,,Utilizarea fondurilor nerambursabile”.
3.4 Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat.
Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi finantat pe masura M7/6B este de
minim 30 puncte.
Capitolul 4-CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI IN CADRUL MĂSURII M7/6B
4.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?
Beneficiarii eligibili/ directipentru sprijinul acordat prin măsura M7/6B sunt:
COMUNELE conform legislației naționale în vigoare.
ATENŢIE!
 Proiectul trebuie semnat de Primar/ Imputernicit(prin HCL) si stampilat cu ștampila comunei.
 Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau Administratorul Public al comunei..
Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în teritoriul GAL „Valea
Prutului”, activitatea desfășurându-se în teritoriu.
 Solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru
FEADR, trebuie sa faca dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și
majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare sau sa prezinte documentul de
reesalonare/gratie a acestor datorii.
Beneficiarii indirecţi
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•Populația locală;
• Mediul de afaceri din teritoriu;
• ONG-uri din teritoriu.
Capitolul 5. CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI
Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră este necesar să
fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de
Intervenţii toate informaţiile concludente, informaţii pe care documentele justificative anexate le
vor demonstra şi susţine.
 EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, certificat de înregistrare
fiscală.Solicitantul trebuie sa aiba in vedere faptul ca la contractarea proiectului trebuie sa faca
dovada ca nu are datorii fiscale restante la Bugetule de Stat.
 EG2 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data ultimei plaţi
In Hotărârea Consiliului Local trebuie sa fie mentionat angajamentul de a suporta cheltuielile de
intretinere/ mentenanta a in vestitiei pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi.
Modelul de HCL este anexat la Prezentul Ghid.
 EG3 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată
Se va verifica declarația pe propria răspundere din cadrul dosarului de finantare. De asemenea se
verifica in Buletinul Procedurilor de Insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justitiei daca
Solicitantul se afla intr-o astfel de situatie.
 EG4 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura
din cadrul SDL reprezentând investiții în infrastructură sau servicii locale de bază destinate
populației rurale?
Se verifica in Cerea de Finantare/Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrăride Intervenții, daca este mentionat clar si concis tipul de spriin din fisa masurii din SDL GAL Valea
Prutului. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute pe
masura M7/ 6B:
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(a) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică,
inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;
(b) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației
rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;
(c) investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în
apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de
mediu a așezării respective.
 EG5 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală SDL GAL VALEA
PRUTULUI aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții
Se verifica Extrasul din strategie GAL Valea Prutului care confirma ca investiția este în corelare cu
strategia de dezvoltare locală, corespunzătoare domeniului de investiții. De asemenea se verifica si
Decizia de aprobare a strategiei GAL VALEA PRUTULUI.
Optional solicitantul poate depune si extras din Strategia Locala a Comunei si copia Hotararii de
aprobare a acesteia.
 EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General/ Planul Urbanistic Zonal în
vigoare
Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG:
În cazul proiectelor de construcție montaj, solicitantul trebuie să prezinte Certificatul de Urbanism.
Certificatul de Urbanism trebuie să fie eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de
urbanism faza PUG.
În situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune
Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ
 EG7 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia
Hotărârea consiliului local, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții inclusiv capitolul privind analiza cost beneficiu trebuie sa aiba expres menționat acest
aspect.
În cazul în care se constată că același beneficiar depune mai multe proiecte pentru același tip de
investiție care vizează infrastructura socială/educațională expertul GAL, care verifică proiectul,
poate solicita clarificări suplimentare care să demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării
investiției.
 EG 8 Investiția să se realizeze în teritoriul Asociaţiei Valea Prutului
Se verifica in Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.
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Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (H.G.
nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 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.
ATENTIE: Solicitantul trebuie să prezinte optional toate avizele/autorizațiile necesare demarării
proiectului (inclusiv cele privind condițiile de mediu, sănătate publică, sanitar-veterinare) sau
dosumente din care sa reiasa demararea procedurii de obtinere a acestora. Aceste documente sunt
obligatorii la contractare.
Dosarul Cererii de Finantare poate include si documentele ce sunt obligatorii in etapa de
contractare, respectiv emise de:
- DSP (Notificarea privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănptate publică sau
Notificarea că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este
cazul),
- DSVSA (Notificarea care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru
domeniul sanitar veterinar, dacă este cazul)
- APM județene (de exemplu Clasarea notificării),
Prezentarea acestor documente, anterior mentionate vor accelara procesul de contractare la nivel
AFIR (semnarea contractului de finantare).
IMPORTANT: Solicitantul va depune la dosarul Cererii de Finantare Declaratia pe propria
raspundere de raportare la GAL. (model anexat la prezentul Ghid)
Capitolul 6 CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar
pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu
Fişamăsurii, în limita valorii maxime a sprijinului.
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.
6.1 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL-ului,
propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL:
(a) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică,
inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;
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(b) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației
rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;
(c) investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în
apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de
mediu a așezării respective.
Pentru a fi eligibile se va tine cont de următoarele, după caz:
‐ Norme specifice de eligibilitate pentru granturi și pentru asistența rambursabilă Articolul 69 din
Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013.
‐ Dispoziții comune mai multor măsuri Articolul 45, 46, 60 din Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013
‐ Dispoziţii privind eligibilitatea cheltuielilor Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020;
‐ Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" Art. 24 din H.G. 226/2015;
‐ Prevederile schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
strategiei de dezvoltare locală”;
‐ Toate reglementările naționale și europene specifice tipurilor de operațiuni finanțate prin măsura
din SDL.
Conform art. 7 (4) din HG nr. 226/2015, costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția
sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și
echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și
consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv
studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla
achiziție de bunuri.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultanță,
proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea
economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării
finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi
îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele
minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020;
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu,
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
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c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de
construcții ‐ montaj.
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă
condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată
aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de
finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
Studiile de Fezabilitate şi/sau Documentaţiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, aferente
Cererilor de Finanţare depuse de solicitanţii publici pentru măsuri din SDL 2014-2020, trebuie
întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008.
Conţinutul‐ cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008
pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea conţinutului‐ 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".
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile, dacă:
a) sunt realizate efectiv după data semnării Contractului de Finanţare şi sunt în legătură cu
îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt
susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.
6.2 Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile
In cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli
neeligibile generale, asa cum sunt prevazute in
Capitolul 8.1 din PNDR 2014-2020.







Atenţie !
Costurile generale cu onorariile pentru
arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile
pentru consultanta privind durabilitatea
economică şi de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitatea / documentaţiile de avizare a
lucrărilor de intervenţii, se vor încadra în
limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevăd construcţiimontaj.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:
cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente
„second hand”;
cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de
finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale
definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 /
2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
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în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (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. 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.
c. alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014. Nu se
acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr.
226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi
de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020.
Cheltuielile neeligibile specifice sunt:
• Contribuția în natură;
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
Capitolul 7. CRITERIILE DE SELECȚIE A PROIECTULUI
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza
căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție:
TABEL cu punctaje
Nr.
Crt.
1

Criterii de selecţie

Punctaj

Investiția stimulează / contribuie la dezvoltarea mediului local de afaceri

15 p

DOCUMENTE PREZENTATE
Cererea de finanțare, studiu de fezabilitate

2

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Proiectul propune de exemplu, crearea de infrastructură pentru comercializarea
produselor locale ale agenților economici și producătorilor locali (piață locală, târg
local).
Se verifică studiul de fezabilitate
Investiția crește nivelul de calitate a vieții populației din UAT

15 p

DOCUMENTE PREZENTATE
Cererea de finanțare, memorial justificativ/studiu de fezabilitate
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PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifică dacă numărul locuitorilor deserviţi direct de proiect, raportat la numărul
total al locuitorilor comunei totul înmulţit cu 15.
Nd
______
X 30
Ncom
Reprezintă raportul dintre numărul locuitorilor deserviți direct de proiecte Nd și
numărul total al locuitorilor comunei Ncom – înmulțit cu 15.
Datele se iau din studiul de fezabilitate.

-

3

-

-

4

sau
Se verifică în studiul de fezabilitate, dacă proiectul prevede:
Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice, precum PSI,
întreținere domeniu public, de deszăpezire, întreținere spații verzi, siguranţa
populaţiei etc;
Reabilitarea, extinderea/dotarea de facilităţi educaţionale precum grădiniţe şcoli
primare/gimnaziale;
Renovarea clădirilor publice, precum primării, dispensare etc,
Investiții de uz public în infrastructura de agreement.
Proiectul presupune investitii în producerea și utilizarea energiei din surse
regenerabile
DOCUMENTE PREZENTATE
Cererea de finanțare, studiu de fezabilitate
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Acest criteriu va fi punctat în cazul în care proiectul prevede, de exemplu:
Investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii energiei,
pentru folosirea acesteia în reţeaua publică de iluminat şi a clădirilor instituţiilor
publice;
investiții și în domeniul eficientizării energetice a clădirilor/spațiilor și/sau a
producerii energiei din surse regenerabile.
Se verifică în studiul de fezabilitate.
Valoarea ajutorului public nerambursabil

40 p

30 p

DOCUMENTE PREZENTATE
Cererea de finanțare
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTAT
Se vor puncta proiecte a căror valoare nerambursabilă solicitată prin SDL este mai
mica sau egală cu 90.000 euro

Pentru această măsură, punctajul minim este de 30 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun
proiect nu poate intra la finanțare. Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a
criteriilor de selecţie si înscrie punctajul total acordat.
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În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele
criterii pentru departajare :
1. în funcție de faptul, dacă solicitantul nu a mai beneficiat de finanțare prin SDL GAL Valea Prutului
în perioada anterioară (submăsura 41 LEADER - PNDR 2007 – 2013);
2. în funcţie de valoareaeligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare (prioritar
proiectele cuvaloare mai mică);
3. în funcție de data și ora depunerii proiectului pe principiul ”primul venit – primul servit”;
Selectia proiectelor se efectueaza de catre GAL Valea Prutului conform Procedurii de evaluare si
selectie (document aprobat de Consiliul Director al GAL, afisat pe site-ul www.galvaleaprutului.ro
si anexat prezentului Ghid).
Capitolul 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor negeneratoare de venit.
Beneficiarii sprijiniti prin aceasta masura sunt administratiile publice locale din teritoriul Valea
Prutului. În comunităţile locale, conform analizei SWOT, există nevoi de dezvoltare a infrastructurii
la scară mică, de dotare cu utilaje si echipamente specifice serviciilor publice locale care sa
contribuie la cresterea calitatii vietii. Conform analizei diagnostic din Cap. I, teritoriul Valea
Prutului este o zonă săracă, 10 din 11 UAT avand IDUL mai mic de 55 iar veniturile proprii ale
consiliilor locale pentru dotări si investitii sunt reduse.
Sume aplicabile şi rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 200.000
euro/proiect.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un
beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.
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Capitolul 9 - COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII
DE FINANȚARE LA GAL
Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și
administrative, conform listei documentelor prezentată in prezentul Ghid, legate într-un singur
dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora.
Formularul Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în
format electronic, la adresa www.galvaleaprutului.ro.
Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele conforme cu modelu solicitat de catre
GAL Valea Prutului . Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.
Solicitantul va utiliza Cererea de Finanțare și formularele Cererii de Finanțareadaptate de
GAL Valea Prutului care pot fi accesate pe pagina de internet www.galvaleaprutului.ro. Aceasta
se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în
modelulsolicitat de catre GAL Valea Prutului . Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din
aceasta. Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele
precizate în modelul-cadru.
Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și 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 măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare
Locală a GAL Valea Prutului.
Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate, la
secretariatul GAL, în doua exemplare pe suport de hârtie - un original (care se va restitui
solicitantului dupa verificarea conformității) și o copie, însoțite fiecare de câte un CD conținând
dosarul scanat. În dosarul depus la GAL, pe documentele emise de alte autorități se va aplica
ștampila “Conform cu originalul” și semnătura solicitantului. Solicitantul se va asigura că rămâne în
posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanțare, în afara celor 2 exemplare depuse
la GAL Valea Prutului.
Modificarea formularului Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, necompletarea
tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe motiv de
neconformitate administrativă.
Daca unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii CS/CSC, în această
situație persoana (organizația în cauza) nu va face parte din CS/CSC si va fi înlocuit de un membru
supleant.
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Dosarele Cererilor de Finanţare se depun personal de către responsabilul legal, aşa cum este
precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit al responsabilului legal,
prin procura legalizată, în original.
GAL Valea Prutului înregistrează proiectele într-un registru special de proiecte. Evaluarea
proiectelor se realizeaza de către 2 evaluatori, persoane angajate din cadrul GAL în conformitate cu
procedura de evaluare aferentă masurii M7/6B.
Solicitantul va depune împreună cu dosarul Cererii de Finanțare, declarația pe propria
răspundere de raportare către GAL și contractual/acordul cadrul privind asumarea
răspunderii privind obligativitatea de a implementa proiectul.
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de finanțare aparține
solicitantului.
Verificarea conformității
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de
Verificare a Conformităţii”, elaborată de GAL Valea Prutului.
Pentru a stabili dacă cererea de finanţare este acceptată pentru verificare, expertul din cadrul GAL
Valea Prutului verifică dacă:
Acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de două ori în perioada licitaţiei deproiecte şi
a fost declarată neconformă de fiecare dată. Aceeaşi cerere de finanţarepoate fi declarată
neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie deproiecte. Dacă solicitantul se prezintă
a treia oară cu aceeaşi cerere de finanţare aceastanu va mai fi acceptată pentru a fi verificată.
Dacă solicitantul se regăseşte în situaţiaprezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea
conformităţii la acest stadiu,cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a
criteriilor deconformitate.
Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Valea Prutului vor verifica:
a. Dosarul Cererii respectă cerințele de conformitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului
aferent măsurii M7/6B este prezentat în format tipărit si electronic, în numărul de exemplare
solicitat și cu anexele tehnice solicitate în termen de valabilitate.
b. Expertul tehnic va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi
opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui
document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusive documentele
anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.
c. Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va
adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi tăiate cu o linie
orizontală), opisul se va reface şi dosarul va fi legat din nou.
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d. Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ
contabil vizat de administraţia financiară), trebuie să conţină menţiunea „Conform cuoriginalul”.
Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE».
Verificarea cererii de finanţare se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea
conformităţii, specifice acestei măsuri (existentă la sfârşitul Fişei de verificare aconformităţii),
completându-se Fişa de verificare a conformităţii.
Evaluatorii emit fișa de conformitate a cererii în aceeași zi sau maxim 2 zile lucrătoare dacă
sunt mai multe sesiuni deschise, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la
cunoștință pe Fișa de conformitate. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnatură
fişa de verificare a conformităţii. În cazul în care solicitantul nu doreşte să semneze de luare la
cunoştinţă, expertul va consemna acest fapt pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiuniea
“Solicitatul refuză să semneze”.
În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei de informații
suplimentare privind conformitatea va fi de maximum 2 zile de la data înregistrării proiectului la
GAL. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi de maximum 3 zile de la
primirea Fișei de informații suplimentare privind conformitatea. Dacă în urma solicitării
informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste
documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.
După verificare conformității cererii de finanțare pot exista două variante:



cererea de Finanţare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea etapă de
verificare;
cererea de Finanţare este declarată neconformă, caz în care originalul cererii de finanțare va fi
restituita solicitanților (reprezentantul legal va înainta la GAL Valea Prutului o cerere de renunțare
la Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta), pe baza unui procesverbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Un exemplar al Cererii de
Finanțare (copie) este necesar să rămână la GAL Valea Prutului, pentru verificări ulterioare (Audit,
Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții – DGCAI, Curtea de Conturi, eventuale
contestații, etc).
Cererile de Finanţare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către
solicitanți în cadrul aceleiași sesiuni de finanțare – dacă sesiunea mai este deschisă – sau în cadrul
următoarei sesiuni de finanțare lansate de GAL Valea Prutului pentru aceeași măsură.
Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei
sesiuni de primirea a proiectelor.
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Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu
o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.
Rezultatul etapei de verificare a conformității este completarea Fişei de verificare a conformității.
La nivelul GAL Valea Prutului se va arhiva documentația aferentă cererii de finanțare, conform
procedurii interne de arhivare.
ATENTIE! In Studiu de Fezabilitate/ Documentatia de avizare a Lucrarilor de Interventie tre
sa fie completat tabelul cu INDICATORII DE MONITORIZARE.
Tipul de beneficiar (promotor) al proiectului

Codul
măsurii din
SDL

M7/6B
”Revitalizar
ea satelor”

Sector
ul
Public
Comu
na
PRINCIPAL

de

□
□

Domeniul SECUNDAR de intervenție
obiective transversal)

Indicatori
de
monitorizare
stabiliți în SDL
GAL
Valea
Prutului
Cheltuieli publice
totale – euro

Domeniul
intervenție

□ 6B
…………………………………
………

□

Populația
netă
care beneficiază
de
servicii/infrastruct
ure îmbunătățite pers.

□ …………………………………
……..

□

□

Mediu,
CSGAL
nr.3
Proiectul
presupune și investiții în
producerea
și
utilizarea
energiei din surse regenerabile
Atenuarea
schimbarilor
climatice si adaptarea la acestea
………………………..
Inovare
………………………………
………

Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:
1.Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite
conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐ economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe
amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior
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finantate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un
raport de expertiză tehnico‐ economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând
componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există
finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile
aferente tronsoanelor executate partial sau total sunt neeligibile si se includ in bugetul proiectului in
coloana cu cheltuieli neeligibile.
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile
Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii.
3.1. 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
3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐ o poziţie globală sau
nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind
aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau
detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea
prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a administraţiei publice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al
Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia
prefectului pentru controlul de legalitate).
Sau
avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de
primarie (dacă este cazul)
4. Document care să ateste că solicitantul a depus documentaţia la ANPM (Clasarea notificării
sau Decizia etapei de evaluare iniţială)
Sau
Decizia etapei de încadrare
sau
Acord de mediu, însoţit de studiu de impact (dacă este cazul).



5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.
6.. Hotărârea Consiliului Local
necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
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lucrările vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul
obţinerii finanţării;
angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăţi;
numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi;
caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea
proiectului.
Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 4) este orientativ!
7. Certificat de înregistrare fiscală
8. Actul de infiintare al comunei
9. 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).
10. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi
sănătate publică
sau
10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică
sau
10.2 Notificare că investiţia nu face obiectul
11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va
cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de
finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
12. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică
sau
13. Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă
este cazul.
14. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea
desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare
investiţie accesibilizată şi a institutiilor ‐ sociale și de interes public deservite direct de proiect.
15. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul
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sanitar veterinar și că 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.
12. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu strategie de dezvoltare
locală GAL VALEA PRUTULUI aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și
copia deciziei de aprobare a strategiei.
13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
15. Extras de cont care confirma cofinantarea investitiei, daca este cazul.
16. Declarația pe propria răspundere de raportare a platilor către GAL
17. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare
la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se
consideră că a renunțat la ajutorul financiar.
Verificarea eligibilității
Verificarea eligibilității se realizează pe baza Fișei de Verificare a Criteriilor de Eligibilitate
aferentă măsuri M7/6B, elaborată de GAL Valea Prutului.
Pentru cererile de finanțare care se verifică la nivelul GAL Valea Prutului, Managerul GAL va
repartiza cererile de finanțare conforme la doi experţi, verificările efectuate respectând astfel
principiul de verificare “4 ochi”.
Pentru eligibilitate se vor verifica:
 Eligibilitatea solicitantului, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect;
 Criteriile de eligibilitate;
 Toate documentele anexate.
Fișa de verificare a eligibilității se emite în maxim de 5 zile lucrătoare de la data semnării
conformității, în contextul în care nu se solicită informații suplimentare și nu se efectuează vizita
de verificare în teren. În cazul în care, experții GAL stabilisesc, că proiectul necesită verificarea pe
teren, atunci fișa de verificare a eligibilitărții se emite în maxim 10 zile lucrătoare de la data
semnării conformității.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma
cerută conform anexei „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare”, Cererea de
Finanțare va fi declarată neeligibilă.
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Asociația GAL Valea Prutului îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii
suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este
necesar. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei de
informații suplimentare privind eligibilitatea va fi de maximum 2 zile de la data întocmirea
fișei de eligibilitate. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi transmis în
maximum 3zile de la primirea Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea.
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:
a) în cazul în care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate) conţine informaţii insuficiente pentru
clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori,
faţă de cele menţionate în Cererea de Finanțare.
b) în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente
într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective.
c) 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.
d) în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există
diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută
corect.
Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără
înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare.
Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității,
dacă este cazul, în următoarele situații :
- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;
- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de Finanțare;
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard
(nu sunt conforme) ;
- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la
depunerea Cererii de Finanțare;
- necesitatea corectării bugetului indicativ.
Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informaţii suplimentare dar nesolicitate de
expert, nu vor fi luate în considerare la evaluarea proiectului.
Verificarea proiectului pe teren - Vizita pe teren
Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot
realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de
eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula
numai după verificarea pe teren.
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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, adaptată de
GAL conform fișei măsurii.
Verificarea în teren se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea pe teren,
specifice măsuri M7/6B (existentă la sfârşitul Fişei de verificare pe teren). La dosarul administrativ
al cererii de finanțare, întocmit de experții GAL, se va depune doar fișa de verificare pe teren, fără
partea de metodologie.
GAL poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării
proiectului, inclusiv după efectuarea vizitei pe teren, dacă se consideră necesar.
În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:
 proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție.
 proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect. În acest
caz, două exemplare ale Cererilor de finanțare (originalul şi o copie) vor fi restituite solicitanților
(reprezentantul legal va înainta la GAL Valea Prutului o cerere de restituire/renunțare la Cererea de
Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta), pe baza unui proces-verbal de
restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Al treilea exemplar (copie) al Cererilor
de finanțare declarate neeligibile va rămâne la GAL Valea Prutului, pentru eventuale verificări
ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).
Cererile de Finanţare declarate neeligibilă pot fi corectate/completate și redepuse de către
solicitant în cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GAL Valea Prutului pentru aceeași
măsură.
Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate, rezumând
verificarea efectuată de experți. Bifele din Fişa de verificare se fac pe baza verificării documentare.
Verificarea eligibilității cererii de finanţare se face conform Metodologiei de aplicat pentru
verificarea eligibilității, specifice măsuri M7/6B (existentă la sfârşitul Fişei de verificare
aeligibilității). La dosarul administrativ al cererii de finanțare, întocmit de experții GAL, se va
depune doar fișa de verificare a eligibilității, fără partea de metodologie.
Verificarea criteriilor de selecție
La etapa de verificare a criteriilor de selecție se vor verifica doar proiectele conforme și eligibile.
Pentru ca un proiect să fie selectat, acesta trebuie să îndeplinească punctajul minim de 30 puncte.
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Fișa de verificare a criteriilor de selecție aferentă fiecărei măsuri respectă criteriile formulate în
SDL, respectiv punctajele validate de Consiliul Director pentru fiecare criteriu în parte și pragul
minim de punctaj care trebuie îndeplinit de un proiect pentru a putea fi selectat.
Verificarea criteriilor de selecție a dosarului de finanţare se face conform Metodologiei de aplicat
pentru verificarea criteriilor de selecție, specifice măsuriM7/6B(existentă la sfârşitul Fişei de
Verificare aa Criteriilor de Selecție). La dosarul administrativ al cererii de finanțare, întocmit de
experții GAL, se va depune doar fișa de verificare a criteriilor de selecție cu punctajul aferent, fără
partea de metodologie.
Fișa de selecție se emite în maxim 2 zile, în funcție de numărul proiectelor/apelurilor deschise de
către GAL Valea Prutului.
Proiectele eligibile sunt inaintate catre Comitetul de Selectie al GAL pentru a fi selectate. In baza
Proiectele vor fi depuse la AFIR in maxim 15 zile, de la data aprobarii raportului de selectie de CS
GAL si avizarii de reprezentantul AMPNDR.
În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției nu vor
completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă odată
cu Cererea de Finanțare.
Capitolul 10. CONTRACTAREA FONDURILOR
Proiectele selectate de GAL vor fi depuse la OJFIR/ CRFIR
OJFIR – proiecte de achizitii simple
CRFIR – proiecte cu constructii-montaj
După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității la nivelul AFIR
solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificaţi de către
OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a
formularului E6.8.1L comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire.
După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă este
cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către
solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de
finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei
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.
Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:
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− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul
euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării,
respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene
http://www.ecb.int/index.html;
− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil
fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se
efectuează plata respectivă.
Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii
Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.
În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Submăsura 19.2, CRFIR are
obligația de a transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele
aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt
proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul neîncheiat/încetat.
ATENTIE: Cererea de Finanțare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor
și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție devine obligatorie
pentrusolicitant. Solicitantul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze
corect angajamentele asumate pe propria răspundere.
LISTA DOCUMENTE
Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR 1 NORD EST IASI)
următoarele documente, cu caracter obligatoriu în maximum 2 luni
de la data primirii notificării.
Atenţie !
1. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise
Durata de execuţie a
de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul
contractului de
de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.
finanţare este de
2. Document emis de ANPM
maxim 3 ani (36 de
luni) pentru proiectele
2.1 Clasarea notificării
care prevăd investiţii
sau
cu construcţii montaj.
2.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se
precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra
mediului şi nici evaluării adecvate)
sau
2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului
sau
2.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (daca
este cazul)
sau
2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.

Ghidul

S o l i c i t a n t u l u i – M ă s u r a M7/6B

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiilor conţinute în
acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit și doar cu acordul GAL „Valea Prutului”. Toate drepturile rezervate GAL „Valea
Prutului”.

Pagină 30 din 37

„Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa
LEADER”

3. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, în termen de maxim 2 luni, de la primirea
notificării, în situaţiile în care există contestaţii sau litigii privind procedura de achiziţii de servicii
de proiectare.
În urma avizării Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului
de finanţare. De asemenea, beneficiarul va avea posibilitatea de a publica în SEAP (cazul
beneficiarului public) sau pe site-ul AFIR anunţul pentru derularea procedurilor de achiziţii.
4. Cazier judiciar al reprezentantului legal.
5. Cazier fiscal al solicitantului.
7. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
8. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de
întârziere, dacă este cazul.
9. Document emis de banca/trezorerie care sa contina datele de identificare ale
Bancii/Trezoreriei si ale contului aferent proiectului pentru care se solicita finantare din
PNDR.(denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează
operațiunile cu AFIR).
În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea
de selecţie respectiv, 2 luni în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu
debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare.
Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea
contractului de finanţare!
Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate mai sus în
termenele precizate în cuprinsul notificării, respectiv dovada co-finanțării, dacă este cazul,
sau proiectul tehnic, acestora li se vor aplica prevederile art. 6 din HG 226/2015 cu
modificările şi completările ulterioare.
Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele
care prevăd investiții cu construcții montaj.
Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul
prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice beneficiarilor publici sau privaţi,
prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.
Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a contractului de finanţare
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.
Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce
privește publicarea pe site-ul A.F.I.R./GAL a datelor de contact (denumire, adresă, titlu si
valoare proiect).
Ghidul

S o l i c i t a n t u l u i – M ă s u r a M7/6B

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiilor conţinute în
acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit și doar cu acordul GAL „Valea Prutului”. Toate drepturile rezervate GAL „Valea
Prutului”.

Pagină 31 din 37

„Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa
LEADER”

Capitolul 11 AVANSURILE
PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii
de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă
nerambursabilă.
Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.
Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR.
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.
Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul
IMPORTANT!
Cererii de Plată a Avansului.
Solicitantul/Beneficiarul
trebuie să
Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de
depună din proprie inițiativă toate
finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.
eforturile pentru a lua cunoştintă de
Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la
toate informațiile publice referitoare
dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp egală cu
la măsura din SDL GAL „Valea
Prutului” pentru care depune
durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în
proiectul
în cadrul SDL 2014 –
cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor
2020 în vederea selectării pentru
reale efectuate, care corespund contribuţiei
finanțare şi să cunoască toate
financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice
drepturile şi obligațiile prevăzute în
naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.
contractul de finanțare înainte de
semnarea acestuia.
Anterior încetării Contractului de Finantare,
Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul
şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare
prealabilă.
Capitolul 12 ACHIZIȚIILE
Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia
naţională specifică achiziţiilor publice precum şi
Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii pentru beneficiarii
publici ce se vor anexa contractului de finanţare.
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a
Instrucţiunilor privind achiziţiile publice - anexă la
contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea
cheltuielilor aferente achiziţiei de lucrări sau bunuri.
În contextul derulării achiziţiilor publice , conflictul de
interese se definește prin:

Atenţie!
Solicitanţii care vor derula
procedura de achiziţii servicii,
înainte de semnarea contractului
de finanţare cu AFIR, vor
respecta prevederile procedurii
de achiziţii servicii din Manualul
de achiziţii postat pe pagina de
internet AFIR.

A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare și ofertanţi:
Ghidul
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Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia, membrii în
structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administraţie etc)
și membrii comisiilor de evaluare:
a. deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;
b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai consiliilor
de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;
c. sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus.
B. Conflictul de interese intre ofertanţi:
Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali, membrii în structurile de
conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie etc):
a. Deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziţie (OUG
66/2011);
b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai consiliilor
de administraţie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;
c. Sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus.









Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a
Instrucţiunilor privind achiziţiile publice /
private - anexă la contractul de finanţare,
atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente
achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.
Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii,
la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în
vedere următoarele principii:
Nediscriminarea;
Tratamentul egal;
Recunoaşterea reciprocă;
Transparenţa;
Proporţionalitatea;
Eficienţa utilizării fondurilor;
Asumarea răspunderii.

Atenţie!
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.

Atenţie! Beneficiarul este obligat să nu
înstrăineze sau/şi să modifice substanțial
investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de finanţare.
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Capitolul 13 TERMENE LIMITA SI CONDITIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR
DE PLATA A AVANSULUI SI A CELOR AFERENTE TRANSELOR DE PLATA
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie depuse inițial la GAL pentru
efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a
conformității emisă de GAL.
Beneficiarii au obligatia de a depune Declarațiile de eșalonare ‐ formular AP 0.1L conform
prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele
la acesta.
Dosarele cererilor de plată se vor depune în conformitate cu Declaraţia de eşalonare a
depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare.
În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor
legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor
Cererilor de Plată distinctă pentru TVA.
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 se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se
ataşează pe suport magnetic 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 tipu de proiect). Dosarul
Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată
(anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR
www.afir.madr.ro.Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată,
Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria
răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site‐ ul AFIR (www.afir.info).
Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în
prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare,
conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.
ATENTIE!! Beneficiarul se ogliga sa depuna ultima transa de plata aferenta proiectului nu
mai tarziu de 30 iunie 2019.

Capitolul 14 – MONITORIZAREA PROIECTULUI
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. GAL are posibilitatea de a reduce această perioadă la 3 ani, în situația sprijinului sumă
forfetară cu respectarea prevederilor specifice din Reg.1303/2013.
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Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale
Populatie neta care beneficiaza de serviciile/ infrastructuri imbunatatite
INDICATORI DE MONITORIZARE
A PROIECTELOR PE masura M7/6B REVITALIZAREA SATELOR DIN CADRUL SDL GAL VALEA PRUTULUI
Tipul de beneficiar (promotor) al proiectului

Codul
măsurii din
SDL

M7/6B
”Revitalizar
ea satelor”

Sector
ul
Public
Comu
na
PRINCIPAL

de

□
□

Domeniul SECUNDAR de intervenție
obiective transversal)

Indicatori
de
monitorizare
stabiliți în SDL
GAL
Valea
Prutului
Cheltuieli publice
totale – euro

Domeniul
intervenție

□ 6B
…………………………………
………

□

Populația
netă
care beneficiază
de
servicii/infrastruct
ure îmbunătățite pers.

□ …………………………………
……..

□

□

Mediu,
CSGAL
nr.3
Proiectul
presupune și investiții în
producerea
și
utilizarea
energiei din surse regenerabile
Atenuarea
schimbarilor
climatice si adaptarea la acestea
………………………..
Inovare
………………………………
………

Capitolul 15 – INFORMAȚII UTILE

Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL și site-ul AFIR
Dosarul CERERII DE FINANŢARE:
Cererea de Finanţare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe
care potenţialul beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării);
www.galvaleaprutului.ro; link www.afir.infoContractul de Finanţare – Anexa 2(document cadru
care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR și beneficiarul fondurilor
nerambursabile); link www.afir.info
Dosarul CERERII DE PLATĂ:
Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului); link www.afir.info
Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declaraţia
de cheltuieli, raportul de execuţie etc); link www.afir.info
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S o l i c i t a n t u l u i – M ă s u r a M7/6B

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiilor conţinute în
acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit și doar cu acordul GAL „Valea Prutului”. Toate drepturile rezervate GAL „Valea
Prutului”.

Pagină 35 din 37

„Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa
LEADER”

Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede
perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată); link www.afir.info
Declaraţii de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute); link www.afir.info
Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare); link
www.afir.info
Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziţie, a condiţiilor de eligibilitate menţionate în
Cererea de Finanţare şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul
altor programe de finanţare nerambursabilă); link www.afir.info
GAL ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ
Fiecare cetăţean din teritoriul GAL „Valea Prutului”, precum și persoanele juridice de drept român
care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul SDL GAL „Valea Prutului”, au dreptul
să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de
investiţii pentru dezvoltare rurală.
GAL vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00 pentru a vă acorda informaţii
privind modalităţile de accesare a SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările
dumneavoastră privind derularea SDL.
Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal, orice informaţie necesară în demersul
dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.
Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.
Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o
situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.
De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi
în derularea SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Asociației Grupul de Acțiune Locală „Valea
Prutului”, pentru soluţionarea problemelor.
Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în scris.
Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni,
reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele
de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.
Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și
investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii
suplimentare puteţi să ne contactați.
Solicitantul isi da acceptul pentru publicarea pe site-ul www.galvaleaprutului.ro a datelor cu
caracter personal inclusiv a unor date din proiect, cu respectarea legislatie nationale si europene.
Asociația GAL „Valea Prutului”
sat Popricani, comuna Popricani, județul Iași
www.galvaleaprutului.ro
Tel. 0232/474.992
galvaleaprutului@gmail.com
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