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GHIDUL SOLICITANTULUI 

pentru accesare 

Măsura M 5/6B – „Infrastructură și servicii de bază, patrimoniu local”  

Versiunea – 03-2018- 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 

potențialilor beneficiari și se constitute în suport informativ 

complex pentru întocmirea proiectelor conform exigențelor 

specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului POARTA 

TRANSILVANIEI, implementată prin Sub-Măsura 19.2 din PNDR 2014-

2020.  

Acest document nu este opozabil actelor normative naționale și 

europene.  

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, 

elaborarea, editarea și depunerea proiectului de investiții, precum 

și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a implementării 

proiectului. 

De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții 

eligibile pentru finanțări din fonduri nerambursabile, documentele, 

avizele și acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de 

Finanțare, al Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție și al Memoriului Justificativ, al 

Contractului de Finanțare, precum și alte informații utile realizării 

proiectului și completării corecte a documentelor necesare. 

Vă recomandăm înainte de a începe completarea cererii de 

finanțare, să vă asigurați ca ați parcurs toate informațiile 

prezentate în acest document, în Ghidul Solicitantului pentru sM. 

19.2 din PNDR 2014-2020, publicat pe site-ul AFIR, precum și în 

legislația europeană și națională relevantă. Totodată vă rugăm să vă 

asigurați ca ați înțeles toate aspectele legate de specificul 

investițiilor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locala a GAL 

Poarta Transilvaniei, elaborată pentru perioada 2015-2020. 

Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi 

modificări, în funcție de actualizarea legislației naționale și 

europene sau a reglementărilor procedurale. Astfel, vă 

recomandăm, ca până la data limită de depunere a Cererilor de 

Finanțare, să consultați periodic pagina de internet 

www.poartatransilvaniei.ro, pentru a urmări eventualele modificări. 

Pentru a obține informațiile cu caracter general, consultați 

pliantele și îndrumările editate de GAL, disponibile la sediul GAL  

Poarta Transilvaniei, precum și: pe pagina de internet 

www.poartatransilvaniei.ro, la telefon : 0364802323, 073668432 și 

email office@poartatransilvaniei.ro. 
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CAPITOLUL 1 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate juridică, de 

drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun 

a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii 

publice (Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001); 

Beneficiar - persoană juridică/ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un Contract 

de Finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

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; 

Conservare - toate acele intervenţii care au ca finalitate menţinerea unei stări fizice și estetice a unei 

construcţii. Conservare poate fi considerată și lucrarea de protejare împotriva intemperiilor, furtului 

etc. a unui şantier sau a unei construcţii degradate, în această categorie (cu un caracter special) intrând 

şi menţinerea în stare de ruină a vestigiilor arheologice din orice epocă - în acest caz conservarea 

urmărind doar împiedicarea degradărilor ulterioare. Lucrările din această categorie sunt cele de 

reparaţii curente şi de întreţinere care nu modifică starea prezentă a unei construcţii. Mai pot fi 

acceptate în această definiţie şi intervenţiile minim necesare pentru punerea în siguranţă a unei clădiri 

din punct de vedere structural, lucrări care în extremă ar putea fi definite drept consolidare; 

Contract / Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă şi beneficiar, prin care se 

stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte 

dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la 

bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020; 

Derulare proiect - reprezintă totalitatea activităţilor derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/ deciziei de finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;  

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate; 

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate 

în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR; 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia 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; 
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Fonduri nerambursabile - fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate 

pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a măsurii şi care nu trebuie returnate  

singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform 

proiectului aprobat de AFIR; 

Furnizare de servicii – servicii medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

servicii tehnice, administrative, transport rutier de marfuri în contul terților, alte servicii destinate 

populației din spațiul rural, etc.; 

Implementare proiect - reprezintă totalitatea activităţilor derulate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului/ deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată; 

Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o 

sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile); 

Modernizare - cuprinde lucrările de construcţii-montaj și 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; 

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 operaţiune care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei 

utilizare este supusă unor redevenţe suportate direct de utilizatori sau orice operaţiune care implică 

vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei 

plăţi; 

Punctaj minim – reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanțare; 

Reprezentantul legal - persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia contractuală cu AFIR, 

conform legislaţiei în vigoare; 

Renovarea - toate acele intervenţii care sporesc gradul de îmbuntăţire al finisajelor și al accesoriilor 

tehnice (vopsitorii, zugrăveli, schimbarea instalaţiilor interioare și exterioare din incintă etc.) precum și 

lucrări de recompartimentare, modificări ce duc la sporirea confortului (iluminat, echipare electrică, 

termică, securitate etc.) și al siguranţei în exploatare (căi de acces și de circulaţie, sisteme de protecţie 

la foc etc.) în general, intervenţii ce conduc la un mod mai funcţional și mai economic de folosire a unei 

construcţii, fără posibilitatea de schimbare volumetrică și planimetrică sau modificarea destinaţiei 

iniţiale;  

Restaurarea - este o intervenţie pe o clădire aflată într-un grad oarecare de degradare cu scopul de a 

reface caracterul, configuraţia și acele caracteristici speciale care au condus la decizia de protejare a 

imobilului, lucrările efectuate în acest scop putând duce la modificări substanţiale a formei în care 

clădirea se găsește la momentul deciziei de restaurare; 

Solicitant - persoană juridică/ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 
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Valoare eligibilă a proiectului - suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în 

Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de 

confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

Valoarea neeligibilă a proiectului - reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări 

care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul Ghid şi, ca atare, nu pot fi 

decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de 

cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul 

proiectului; 

Valoare totală a proiectului - suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări; 

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; 

Spațiul rural- totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind cea mai 

mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5. 

Zi – zi lucrătoare; 

Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor 
şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

Abrevieri: 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de 

dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 

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; 

DGDR ‐ AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală ‐ Autoritatea de Management pentru Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală; 

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; 

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul AFIR; 

DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR; 

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR; 

DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR; 

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean 

a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală; 
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SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul 

AFIR; 

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale; 

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale; 

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non‐agricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale; 

CI SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non‐agricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale; 

SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale; 

SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale; 

CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale; 

SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces ‐ 

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

APL- Administrație publică Locală. 

ADI- Asociație de dezvoltare intercomunitară. 

APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 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 a AFIR la 

nivelul regiunilor de dezvoltare ale României (la nivel naţional există 8 centre regionale); 

OJFIR - Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică a AFIR la nivel 

judeţean (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene); 

AM POIM – Autoritatea de Management Program Operaţional Infrastructură Mare 

POS MEDIU – Programul Operaţional Sectorial Mediu. 

POCU – Programul Operațional Capital Uman; 

AM POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă; 
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CAPITOLUL 2 PREVEDERI GENERALE   

 
2.1 Contribuția măsurii M 5/6 B infrastructură și servicii de bază, patrimoniu local  
Măsura M5/6B ,,Infrastructură și servicii de bază, patrimoniul local” se încadrează, în prevederile art. 

20 din Regulamentului nr.(UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, și contribuie la 

domeniul de intervenție DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

Important! 

Spaţiul rural eligibil în accepţiunea acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor, ca unităţi 

administrativ-teritoriale împreună cu satele componente din teritoriul acoperit de GAL POARTA 

TRANSILVANIEI. 

Sprijinul acordat prin măsura  M 5/6 B,  aduce plus valoare în teritoriu prin impactul operațiunilor 

sprijinite, fiind relevantă pentru contribuția la îndeplinirea următorelor nevoi locale: 08) Infrastructură 

și servicii de bază, patrimoniu local; 09) Integrarea socio-economică a minorității rome; 10) Reducerea 

gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; 11) Conservarea și promovarea patrimoniului local.  

Conform analizei SWOT, teritoriul ”POARTA TRANSILVANIEI” este caracterizat prin populaţie în curs de 

îmbătrânire şi puternică tendinţă de emigrare, în special a tinerilor. 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a GAL POARTA TRANSILVANIEI este indispensabil legată de 

îmbunătăţirea infrastructurii rurale şi serviciilor de bază existente. Investiţiile efectuate în teritoriul GAL 

POARTA TRANSILVANIEI vor duce la sau vor susţine dezvoltarea sustenabilă a mediului socio-economic 

pentru a inversa tendinţele spre un declin social şi economic negativ şi depopularea teritoriului. Această 

măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a 

teritoriului, integrarea minorității rome precum și crearea de locuri de muncă. Operaţiile sprijinite, de 

asemenea, sunt îndreptate la conservarea, menţinerea şi reînnoirea patrimoniului cultural. Sprijinirea 

conservării patrimoniului local, a meșteșugurilor, a prelucrărilor primare prin metode tradiționale și a 

tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, ci 

și la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea produselor locale şi crearea de locuri de muncă. 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă prin furnizarea 

oportună și prin accesibilizarea serviciilor de asistență socială. De asemenea, măsura are ca scop 

combaterea excluziunii sociale. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din: îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale de asistență 

socială în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”; Introducerea, dezvoltarea unităților de îngrijire 

medicală şi asistenţă socială la domiciliu; Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează 

energie regenerabilă. 

Măsura contribuie la obiectivul transversal de protecția mediului prin încurajarea unor proiecte care să 

aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (un aspect important fiind limitarea 

materialelor informative și încurajarea utilizării de materiale reciclate pentru producerea acestora). 

2.2 Obiectivele generale și specifice ale măsurii 
Măsura contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurală 3 din Logica interveniției: 

Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunatățirea infrastructurii și 

serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. 

Obiectivul specific local al măsurii (OSL) conform tabelului 2 din SDL Direcții de dezvoltare locală, 

nevoi locale și obiective specific locale este: 

OSL 4 – Creșterea calității vieții în teritoriul „Poarta Transilvaniei”. 
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2.3 Contribuţia publică 

Contribuţia publică totală, pentru măsura M 5/6B Infrastructură și servicii de bază, patrimoniu local  este 

de 822.824,31 Euro, fiind împărțită în funcție de tipurile de investiții pe trei componente, valoarea pe 

fiecare componentă fiind menționată în Apelul de selecție. 

 

2.4 Tipul sprijinului 

Tipul măsurii M 5/6B Infrastructură și servicii de bază, patrimoniu local este de investiții.  

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 

Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale R(UE) nr. 

1305/2013. 

 

2.5 Sumele aplicabile și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit și nu va depăși: 

- 50.000 euro/proiect; 

- 100.000 euro/proiect în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI); 

- 150.000 euro/proiect în cazul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși: 

- 50.000 euro/proiect; 

- 100.000 euro/proiect în cazul de asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI); 

- 150.000 euro/proiect în cazul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI.  

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. 

La stabilirea intensități și cuantumului sprijinului s-au avut în vedere: obiectivele și prioritățile SDL, 

interesul colectiv, importanța strategică, caracterul inovativ al proiectului la nivel local, accesul public 

la rezultatul  proiectului în raport cu bugetul disponibil. 

 
2.6 Legislație europeană și națională aplicabilă 

Legislația europeană 

Directiva 2000/60/ CE a parlamentului european  și a consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a 

unui cadru de politică comunitara în domeniul apei;   

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor 

dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanţarea, 

gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, 

(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor 

dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce priveşte resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) 

nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește 

aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul 

privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanţă pentru SEE, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și eco-condiţionalitatea, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

agenţiile de plăţi și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la 

controale, valorile mobiliare și transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare; 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor 

mici şi mijlocii; 

Legislația națională     

Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare. 

Legea nr. 104/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele 

măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea 

mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/


      
SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,                
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 
0736368432 FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, 
www.poartatransilvaniei.ro 

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE  NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANŢAT PRIN FEADR 

Anexa 3 la HCD nr. 8 din 08.03.2018 

 
 

11 

 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor 

de Urgență; 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale; 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - Republicare, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii - Republicare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar; 

Legea nr. 36/1999 privind societăţile agricole și alte forme de asociere în agricultură; 

Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum 

şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Legea asistenței sociale nr. 292/2011 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificarile și 

completarile ulterioare; 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 

Legea nr. 219/2015 privind economia socială; 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional aprobată prin Legea 190/2009; 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală - Republicare, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

Hotărârea nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020; 

Hotărârea nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea 

sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020. 

Hotărârea nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 

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; 

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 - privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și 

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru 

implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016; 

Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-

2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului Nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de 

asistență socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 
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Hotărârea Guvernului Nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile 

funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, 

crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de 

servicii funerare şi nivelul fondului de garantare; 

Hotărârea Guvernului Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

Ordin 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi 

controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară; 

Ordinul ministrului economiei și finanţelor nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin 

mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul ministrului economiei și finanţelor nr. 3512/ 2008 privind documentele financiar-contabile, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/ 2010 

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-

veterinară a unităţilor/ centrelor de colectare/ exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din 

domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea 

subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul MADR nr. 22/ 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de 

identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ordinul nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare al ANT privind Norme de clasificare a 

structurilor de turism; 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul preşedintelui ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea 

certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie 

publica, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Turism nr. 65/2013; 

Ordinul MADR nr.1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat 

microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

activităţilor economice neagricole"; 

Ordinul MADR nr. 2243/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor 

din PNDR 2014-2020; 
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Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei de punere în 

aplicare nr. C(2015) 3508 / 26.05.2015; 

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei de ajutor de minimis 

pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înfiinţarea 

şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole; 

2.7 Aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL) 

Acțiunile întreprinse de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI sunt destinate întregului teritoriu LEADER 

”POARTA TRANSILVANIEI” care are în componență 12 comune (Borod, Bulz (județul Bihor), Ciucea, 

Negreni, Poieni (județul Cluj), Almașu, Bănișor, Cizer, Fildu de Jos, Horoatu Crasnei, Plopiș, Sâg (județul 

Sălaj).   

Fig.1. Aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL) 
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Investițiile realizate prin această măsură ar trebui să conducă la /sau să sprijine dezvoltarea durabilă a 

mediului socio-economic, cu scopul de a atenua tendințele de declin economic și social negativ, precum 

și depopularea teritoriului LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”.  

Dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică: prin favorizarea incluziunii 

sociale, grupurile cultural-etnice care alcătuiesc teritoriul vor interacționa și colabora (punând accent pe 

aspectele avute în comun), întărindu-se ideea de o singură comunitate și de identitate locală. 

CAPITOLUL 3 DEPUNEREA PROIECTELOR  

 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din localitatea 

Negreni, str. Principală, nr.63 D, Județul Cluj, de luni pană vineri, în intervalul orar 09:00 - 14:00. 

Perioada de depunere a proiectelor, va fi precizată în apelul de selecție.  

Alocarea financiară pentru sesiunea I 2018 este de : 274.165,31 euro, aceasta fiind împărțită pe trei 

componente ale măsurii conform mențiunii din Apelul de selecție. 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este de 5 puncte. 

Acest punctaj reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare. 

CAPITOLUL 4 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M 5/ 6B, sunt: 

 Pentru investiții în infrastructura socială: 

 Furnizorii de servicii sociale, acreditați; 

 Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

 Pentru alte tipuri de investiții: 

 Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Asociațiile de dezvoltare intercomunitară;  

 Unităţile de cult, conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru investiții în construirea de 

facilități pentru servicii funerare (capele mortuare); 

 ONG-urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru studii și investiții asociate cu 

întreținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural și natural al satelor, peisajelor 

rurale. 

 

Atenţie! 

Nu sunt eligile Cererile de Finanţare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor. 

Reprezentantul legal al comunei este Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. 

Reprezentantul legal al Asociație de Dezvoltare Intercomunitară este presedinteșe consiliului de 

administrație, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare). 

Solicitanţii/beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor de investiţii din Strategia de Dezvoltare 

Locală a GAL POARTA TRANSILVANIEI, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 și art. 6 din HG 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. 
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Prevederile indicate anterior se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află 

în situaţiile prevăzute mai sus. 

Atenţie! 

Solicitanții/ beneficiarii care au calitatea de membri ai Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI și sunt 

înregistrați cu debite de plată către Asociația GAL Poarta Transilvaniei trebuie să achite integral 

datoriile restante, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, până cel mai târziu la data depunerii 

cererii de finanțare. 

 

Atenţie! 

Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei măsuri din 

PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL. 

De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru finanțare în aceea și sesiune anuală, dar 

nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării și/sau proiectul 

tehnic, solicitate prin Notificarea privind semnarea contractului de finanțare, conform prevederilor HG 

nr. 226/2015, cu completările și modificările ulterioare, acesta poate depune doar în sesiunile lansate 

de GAL în anul următor. 

 

CAPITOLUL 5 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

Atenţie! 

Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră este necesar să fie 

prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 

Intervenţie/Memoriu Justificativ toate informaţiile concludente, informaţii pe care documentele 

justificative anexate le vor demonstra şi susţine.      

 

Important  

Solicitanții pot depune Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ 

Proiect Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 28/2008, pentru obiectivele/proiectele de 

investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016. 

 

Atenţie! 

Prin aceste proiecte  nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial. 

Proiectele trebuie să aibă în vedere evitarea segregării. 

          EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: 

Se vor verifica actele juridice de înfiinţare şi funcţionare, specifice fiecărei categorii de solicitanţi. 

EG2. Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/ mentenanța investiției, 

respectiv sustenabilitatea activități pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plată 

Se vor verifica, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea 

Adunării Generale a ONG/Unități de cult. 

 EG3. Introducearea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic: 

mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/


      
SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,                
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 
0736368432 FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, 
www.poartatransilvaniei.ro 

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE  NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANŢAT PRIN FEADR 

Anexa 3 la HCD nr. 8 din 08.03.2018 

 
 

17 

 

Se va verifica documentul 8 ‐ Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să reiasă că 

după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B sau A, aceasta va fi înscrisă într‐o 

rețea de promovare turistică. 

Atenţie! 

Acestă condiție obligatorie se aplică doar în cazul investițiilor în: ,,Studii şi investiţii asociate cu 

întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale” 

          EG4. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată: 

Se vor verifica: declaraţia pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, alte documente 

specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanţi. 

 EG5. Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură M 5/6 B: 

Componenta I 

 Investiţii în infrastructura socială; 

      Componenta II 

 Alte tipuri de investiții: 

a.   Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii la scară mică; 

b. Investiţii în stabilirea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor de bază locale, inclusiv 

recreaţie şi cultură şi a infrastructurii aferente; 

c. Investiţii pentru a fi utilizate de către public în infrastructură recreaţională, informaţii 

turistice şi infrastructură turistică de scară mica; 

Componenta III 

d. Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural 

şi natural a satelor, peisajelor rurale; 

Atenţie! 

Pentru infrastructura educațională se va prezenta în SF/DALI, acreditarea unității de învățământ prin 

care se va verifica dacă profilul de învățământ se regăsește în Anexa 3a sau 3b din Hotărârea nr. 

866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor 

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi 

durata de şcolarizare iar pentru şcolile profesionale în domeniul agricol în Anexa 1a sau 1b din aceiaşi 

Hotărâre. 

 

Pentru investițiile de la lit. d, ,,Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi 

îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale”, 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 privind conţinutul cadru al documentaţiei 

tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum și în baza Certificatului 

de Urbanism. 

La Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii se vor atașa, după caz, 

următoarele documente:  

 Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate 

ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt 

amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul 
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propus spre finanțare face parte din monumentele istorice de valoare națională și universală – 

clasa (grupa) A sau din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B şi că se poate 

interveni asupra lui (documentația este adecvată). 

și  

 Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, 

dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent 

proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare). 

Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu, documentaţia va fi 

întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea 

activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii, pentru investiţii de restaurare/ 

conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea 

DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005. 

Elaborarea documentațiilor tehnice se face doar de către specialiști sau experți atestați de Ministerul 

Culturii. 

Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către 

Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, 

excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a componentelor artistice (decorațiuni murale, 

pictură murală, etc.) ale căror avize sunt emise doar de Ministerul Culturii. 

Important! 

Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat 

pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie 

efectuate numai din surse proprii sau atrase - a se vedea planul financiar. 

EG6. Investiţia să se realizeze în teritoriul LEADER  ”POARTA TRANSILVANIEI”: 

Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. 
Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții/Memoriu justificativ. 
și 
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat 

în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în 

domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte 

și 

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în 

sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării în drumuri 

publice a unor drumuri neclasificate sau schimbării categoriei de drum public (din categoria funcțională 

a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local), cu respectarea 

prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al 

prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituţia 

Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii). 

sau 

avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de Comună 

(dacă este cazul) 
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sau 

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ 

contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 

10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG. 

EG7. Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ 

judeţeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii: 

Se va verifica extrasul din strategie din care rezultă că investiţia este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii, 

precum şi copia hotărârii de aprobare a Strategiei. 

  EG8. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General: 

Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în 

temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG. 

În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune 

Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. 

EG9. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia: 

Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea 

Adunarii Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții/Memoriu justificativ inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu. 

Criterii de eligibilitate specifice proiectelor de servicii: 

EG10. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului? 

Se verifică dacă solicitantul are dreptul de a desfășura activitățile specifice menționate în Cererea de 

finanțare, conform Certificatului constatator ORC, actului constitutiv, statutului sau al oricărui 

document legal din care rezultă domeniul de activitate anexate la Cererea de finanțare.   

 EG.11 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 
specifice? 

Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să asigure 
capacitatea tehnică și financiară.  

Pentru verificarea capacității financiare vor fi analizate situaţiile financiare pentru solicitant 
înregistrate la Administraţia Financiară – bilanţ – formularele 10 și 20 pentru anii ultimii trei ani fiscali. 
Se verifică faptul ca media cifrei de afaceri/ veniturilor pentru anii n, n-1 şi n-2 (unde este cazul) este 
cel puțin 50% din valoarea finanțării în cazul în care aplică individual sau 50% din valoarea activităților 
asumate de acesta prin Acordul de parteneriat în cazul în care aplică în parteneriat.  

În situația în care o entitate juridică, în calitate de solicitant sau partener în mai multe proiecte este 
selectată pentru implementarea mai multor proiecte, la nivelul AFIR va fi realizată o verificare a 
capacității financiare necesare implementării tuturor proiectelor.  

Astfel, pentru încheierea contractelor de finanțare, media cifrei de afaceri/ veniturile pentru anii n, n-
1, n-2 trebuie să fie cel puțin egală cu cel puțin 50% din valoarea cumulată a activităților asumate de 
acesta prin toate acordurile de parteneriat semnate, în cazul în care aplică în parteneriat. Verificarea 
va lua în calcul inclusiv toate proiectele contractate, aflate în derulare la momentul contractării. 
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Verificarea aferentă capacităţii financiare nu se aplică în cazul în care solicitantul este o persoană 

juridică de drept public. În cazul acestora, capacitatea financiară va fi dovedită ulterior semnării 

contractului, respectiv până la prima cerere de plată care conţine cheltuieli aferente persoanei juridice 

de drept public, în conformitate cu prevederile specifice planificării bugetare aplicabile entităţilor 

publice. 

EG12. În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 

formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?  

Pentru proiectele încadrate în prevederile art. 20, alin. (1), lit. a și f din R.1305/2013 prin care se 

finanțează planuri de dezvoltare/ studii/ monografii, punctul A4 Prezentarea proiectului și Contract/ 

angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă.  

EG13. Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu? 

Se verifică punctul 4.5 din cererea de finanțare în care sunt descrise resursele umane implicate în 

proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert propus. De asemenea, 

se verifică în anexele cererii de finanțare acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la 

activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare a proiectului și documentele care să ateste 

expertiza experților de a implementa activitățile respective (cv-uri, diplome, certificate, referințe, 

atestare ca formator emisă conform legislației în vigoare etc.). Cerința se verifică în funcție de 

activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare.  

 EG 14. a) Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară 
activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL? 

 Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de serviciile 
menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL. 

         b) Pentru proiectele ale căror obiective vizează planuri de dezvoltare/ studii/ monografii, 
localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL? 

Se verifică dacă localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul 
GAL. 

CAPITOLUL 6 CHELTUELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

 

6.1 Cheltuieli eligibile 

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 Fişa 

măsurii M5/6B, în limita valorii maxime a sprijinului. 

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

6.1.1 Pentru investiții în infrastructura socială: 

 Înființarea/dotarea de centre pentru servicii sociale fără cazare, conform Anexei 1 la HG 867/2015 

(ex.: centre multifuncționale de incluziune socială care să permită derularea de activități variate 

din domeniul serviciilor sociale: educație, integrare, centru de zi, cantină socială, fermă socială, 

centru de consiliere, centru de tip „respiro”, centru de formare profesională continuă etc.); 

 Investiţii în extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează servicii sociale; 

 Investiţii în proiecte de inovaţie de furnizare a serviciilor legate de îmbătrânirea activă; 
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6.1.2 Pentru tipurile de investiții, din cadrul Componentei II: 

a) Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii la scară mică: 

  Construirea de facilități educaționale și de îngrijire (ex.: creșe; after-school); 

 

Atenţie! 

Prin expresia „incinta şcolilor din mediul rural" se înţelege interiorul parcelei determinata cadastral în 

planul de situaţie. 

 Pentru proiectele de infrastructură educațională:  

» înfiinţarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creşelor precum și a infrastructurii de tip after-school, 

numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza 

tehnică o recomandă. 

Atenție! 

În cadrul unui proiect de modernizare a creşelor/infrastructurii de tip after-school, nu este permisă 

extinderea pe orizontală sau verticală a acestora cu excepţia construcţiilor realizate pentru: grupuri 

sanitare şi/sau dotarea cu centrale termice şi/sau prepararea şi servirea mesei şi/sau accesul 

persoanelor cu dizabilităţi şi/sau sisteme de stingere a incendiilor doar dacă acestea nu au existat în 

clădirea inițială sau nu mai corespund necesităţilor actuale.  

Atenţie! 

Dotarea se poate realiza numai împreună cu înfiinţarea sau modernizarea creșelor/infrastructurii de tip 

after-school. 
Investiţiile care prevăd înfiinţarea/modernizarea creşelor/infrastructurii de tip after-school în cadrul 

aceleiaşi construcţii dezvoltate pe verticală sau orizontală (P+E sau duplex), vor fi descrise în cadrul 

unui singur proiect de investiţii a cărui valoare nu poate depăşi valoarea maximă a sprijinului 

nerambursabil. Calculul punctajului criteriilor de selecţie se va realiza pentru investiţia majoritar 

valorică. 

În cazul proiectelor care prevăd investiţii în înfiinţarea/ modernizarea uneia sau mai multor creşe/ 

infrastructuri de tip after-school, în unul sau mai multe sate care aparţin de aceiaşi comună (UAT), 

acestea pot fi descrise în cadrul unui singur proiect de investiţii sau în cadrul unui proiect pentru fiecare 

obiectiv de investiţie. Valoarea eligibilă a proiectului pentru fiecare din situaţiile menţionate anterior nu 

poate depăşi valoarea maximă a sprijinului nerambursabil. Calculul punctajului criteriilor de selecţie se 

va realiza pentru investiţia majoritar valorică. 

 Construirea de facilități pentru servicii funerare (capele mortuare);  

Operaţiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Legi 102 din 8 iulie 2014, privind 

cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare.   

b) Investiţii în stabilirea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor de bază locale, inclusiv 

recreaţie şi cultură şi a infrastructurii aferente: 

 Investiţii în facilităţi care sprijină activităţi de recreaţie; 

 Investiţii în stabilirea, extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează servicii de bază 

(ex.: pieţe locale, etc.), inclusiv achiziţia de mașini, utilaje şi echipamente pentru dotarea 

serviciilor publice locale. 

Atenţie! 

Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă sunt necesare pentru dotarea serviciul public 

respectiv. Utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. 
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În cazul acestor achiziţii, solicitantul va prezenta în SF/DALI/ situaţia actuală, modalităţile de rezolvare 

a problemei. La verificarea pe teren, experţii GAL/AFIR vor verifica Fişele de inventar ale solicitantului 

privind aceste echipamente. 

c) Investiţii pentru a fi utilizate de către public în infrastructură recreaţională, informaţii 

turistice şi infrastructură turistică de scară mica: 

 Demarcarea zonelor turistice; 

 Construirea de adăposturi şi facilităţi de siguranţă legate de turismul compatibil social şi cu 

mediul înconjurător; 

 Dezvoltarea turismului compatibil social şi cu mediul înconjurător cu caracteristicile sale de 

bază (la nivel local, produse specifice locale, drepturi de proprietate pentru localnici, forţă de 

muncă locală, legături cu companiile locale, afinităţi socio-culturale puternice, impact negativ 

limitat asupra mediului înconjurător). 

6.1.3 Pentru tipurile de investiții, din cadrul Componentei III: 

d) Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural 

şi natural a satelor, peisajelor rurale: 

 Conserv. patrimon. construit de dimensiuni mici (capele, poduri, facilităţi publice); 

 Înființarea de centre culturale; 

 Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclorul, etnologia. 

 Schimbarea funcţiei clădirilor, ca de exemplu casa în casă muzeu, şura pentru alte activităţi 

economice sau pentru locuit; 

 Renovare/restaurare, modificare porţi, garduri; 

 Realizarea unor trasee de patrimoniu (turism cultural) axate pe promovarea operelor de valoare și a 

unor personalități reprezentative zonelor 

 Activităţi de informare şi de creştere a conştientizării, de exemplu centre pentru vizitatori în zone 

protejate, acţiuni de publicitate, interpretare şi cărări tematice 

Conform art. 45 (2) (d) din R 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile 

investiţiile intangibile privind achiziţionarea sau dezvoltarea de software și achiziţionarea de brevete, 

licenţe, drepturi de autor, mărci. 

Potrivit dispozițiilor art. 7 (4) din HG nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare, costurile 

generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia sau renovarea de bunuri imobile şi achiziţionarea sau 

cumpărarea prin leasing de maşini şi echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului precum 

onorariile pentru arhitecţi, ingineri și consultanţi, 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 construcţii - montaj și în limita a 5% pentru 

proiectele care prevăd investiții în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcții-montaj. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:  

Cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit 

art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele 

privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia 

naţională. Cheltuielile pentru consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării 
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finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu 

modificările și completările ulterioare şi îndeplinesc următoarele condiţii: 

 sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi 

autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii sau rezultă din cerinţele 

minime impuse de STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA GAL POARTA TRANSILVANIEI 2015-2020;/ 

PNDR 2014-2020 

 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 intervenţie, întocmite 

în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

 sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de 

construcţii - montaj. 

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile 

anterior menţionate şi se decontează proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente 

proiectului. Excepţie fac cheltuielile de consultanţă 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 măsurile din Strategia de dezvoltare locală GAL 

POARTA TRANSILVANIEI, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Conţinutul‐cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind 

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: 

 sunt realizate efectiv după data semnării Contractului de Finanţare şi sunt în legătură cu 

îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

 sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 

 sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 

 sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt 

susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

6.2 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

 Pentru investiții în infrastructura socială: 

 Investiții în infrastructura socială de tip rezidențial; 

Atenţie! 

În elaborarea proiectului, solicitantul trebuie să aibă în vedere evitarea segregării. 

Proiectele depuse vor respecta prevederile aplicabile LEADER din HG 226/2015. 

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

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

  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 

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

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie 

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

din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, 

conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

    dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 

pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

    achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art.19 din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

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

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

asigurare. 

 

Atenție!                                                                                                                                                     

Având în vedere prevederile privind complementaritatea și demarcarea operațiunilor, în cazul unei 

suprapuneri geografice între un FLAG și un GAL, POPAM va finanţa zonele pescăreşti şi entitățile 

implicate în sectorul piscicol, iar PNDR nu va viza nicio investiţie în acest sector. 

 

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: 

 Contribuţia în natură; 

 Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii și echipamente; 

 Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;     

 

CAPITOLUL 7 SELECȚIA PROIECTELOR  

7.1 Principile (criteriile) și subcriterile de selecție 
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR/ LEADER sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza 

căruia fiecare proiect este punctat conform următoarelor principii privind stabilirea criteriilor de 

selecţie:                 

 Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu potențial 

de dezvoltare turistic; 

 Principiul prioritizării proiectelor care vizează incluziunea persoanelor de etnie romă din 

teritoriul LEADER  Gal Poarta Transilvaniei; 

 Principiul valorii culturale în funcție de nr. de activități socio-culturale desfășurate; 

 Principiul gradului de deservire a populației; 

 Întreținerea și asigurarea funcționării centrului de zi în parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-

uri); 

 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; 
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 Crearea de locuri de muncă cu normă întreagă; 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin pentru o investiție similară; 

Principiile de selecție au în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Principii de 

selecție 
Criterii de selecție Punctaj Observații 

CS1 

Principiul 

potențialului 

turistic, în sensul 

prioritizării 

proiectelor în 

localitățile rurale 

cu potențial de 

dezvoltare turistic; 

MAXIM 10 PUNCTE Se aplica numai în cazul următoarelor 

tipuri de investiții:  

c. Investiţii pentru a fi utilizate de 

către public în infrastructură 

recreaţională, informaţii turistice şi 

infrastructură turistică de scară 

mica” și 

d. Studii şi investiţii asociate cu 

întreţinerea, restaurarea şi 

îmbunătăţirea patrimoniului cultural 

şi natural a satelor, peisajelor 

rurale”. 

Se verifică dacă informaţiile din SF/ 

DALI /Memoriul justificativ confirmă 

derularea proiectului în zone cu 

potențial turistic ridicat. Se va verifica 

Secțiunea VIII din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 142/2008 privind 

aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a 

zone cu resurse turistice, Anexa 1, 

aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 190/2009. 

Punctarea se va face în funcție de 

concentrarea de resurse turistice 

naturale și/sau antropice. 

SCS 

1.1 

Proiectele UAT-urilor 

cu concentrare 

foarte mare de 

resurse turistice 

naturale şi antropice. 

10 p 

SCS 

1.2 

Proiectele UAT-urilor 

cu concentrare 

foarte mare de 

resurse turistice 

naturale sau 

antropice. 

8 p 

SCS 

1.3 

Proiectele UAT-urilor 

cu concentrare 

mare de resurse 

turistice naturale şi 

antropice. 

6 p 

 

 

 

SCS 

1.4 

Proiectele UAT-urilor 

cu concentrare 

mare de resurse 

turistice naturale sau 

antropice 

4 p 

CS2 

Principiul 

prioritizării 

proiectelor care 

vizează 

incluziunea 

persoanelor de 

etnie romă din 

teritoriul LEADER 

Gal Poarta 

MAXIM 15 PUNCTE Se verifică în Studiul de Fezabilitate/ 

Documentația de Avizare pentru Lucrări 

de Intervenții/Memoriul justificativ. 

Dacă proiectul vizează incluziunea 

persoanelor de etnie romă, expertul 

înscrie 15 în coloana Scor. 

Dacă proiectul NU vizează incluziunea 

persoanelor de etnie romă, expertul 

înscrie 0 în coloana Scor. 

SCS 

2.1 

Proiectelor care 
vizează incluziunea 
persoanelor de etnie 
romă. 

15 p 
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Transilvaniei; 

CS3 

Principiul valorii 

culturale în funcție 

de nr. de activități 

socio-culturale 

desfășurate; 

MAXIM 5 PUNCTE Se aplica numai în cazul tipurilor de 

investiții:  

d. Studii şi investiţii asociate cu 

întreţinerea, restaurarea şi 

îmbunătăţirea patrimoniului cultural 

şi natural a satelor, peisajelor 

rurale”. 

Pentru activități culturale/ sociale se 

vor acorda câte  un punct  pentru 

fiecare activitate. 

Punctajul se va acorda numai dacă în 
cadrul doc. eliberat de Primărie/ 
Centrul eparhial (în cazul Unităţilor de 
Cult)/Comitet director al ONG, din care 
să rezulte numărul de activităţi 
desfășurate ce au avut loc în ultimele 
12 luni, anterioare datei depunerii 
Cererii de Finanţare sunt descrise 
activitățile, denumirea, data 
desfășurării și dacă au avut loc în 
ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de Finanţare şi dacă 
sunt prezentate ca documente. 

 

 

SCS 

3.1 

Nr.activități  

culturale/ sociale  

- se va acorda câte 

un punct pentru 

fiecare activitate. 

 

  5 p 

CS4 

Principiul gradului 

de deservire a 

populației; 

MAXIM 14 PUNCTE Numărul total al populaţiei comunei 

este conform Rezultatului final al 

recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din anul 2011 ‐ Tabelul nr.3 

„Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de 

vârstă ‐ judeţe, municipii, oraşe, 

comune”, (se va consulta coloana nr.1), 

Anexa 7. 

Punctarea se va face în funcție de 

numărul populației deservite. 

 

 

 

 

 

SCS 

4.1 

Proiecte care 

deservesc localităţi 

cu o populație cât 

mai mare 

Se consideră numărul 

total de locuitori ai 

comunei, conform 

recensământului 

populaţiei şi 

locuinţelor 

din anul 2011 – 

Rezultate finale ‐ 

Tabel 3. 

Dacă proiectul 

deservește mai multe 

comune, pentru 

acordare puntajului 

se aduna locuitori din 

fiecare comuna 

derevită. 

 

Peste 6.499 14 p 

5.500 – 6.499 12 p 
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4.500 – 5.499 10 p 

3.500 – 4.499 8 p 

2.500 – 3.499 6 p 

1.500 – 2.499 4 p 

500 – 1.499 2 p 

CS5 

Întreținerea și 

asigurarea 

funcționării 

centrului de zi în 

parteneriat (de ex. 

cu alte comune, 

ONG-uri); 

MAXIM 6 PUNCTE Verificarea se face în baza Acordului de 

parteneriat (Anexa 17). 

Dacă proiectul vizează întreținerea și 

asigurarea juncționării centrului de zi 

în parteneriat, expertul înscrie 6 în 

coloana Scor. 

Dacă proiectul NU vizează întreținerea 

și asigurarea juncționării centrului de zi 

în parteneriat, expertul înscrie 0 în 

coloana Scor. 

 

 

SCS 

5.1 

Întreținerea și 
asigurarea 
funcționarii centrului 
de zi se poate face în 
parteneriat cu alta 
comuna sau un ONG, 
în baza unui Acord 
de parteneriat. 
 

6 p 

CS6 

Dotarea clădirilor 

cu sisteme care 

utilizează energie 

regenerabilă; 

MAXIM 15 PUNCTE Se va verifica dacă în cadrul SF/DALI/ 

Memoriu justificativ este demonstrat că 

proiectul are în componenţă şi investiţii 

de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate în scopul dotării 

cladirilor și dacă cheltuielile aferente 

sunt prevăzute în devizul pe obiect,  

devizul general si bugetul indicativ, 

raportat la valoarea totală eligibilă. 

Dacă în urma verificării, expertul 

constată că sunt prevăzute cheltuieli cu 

realizarea investițiilor în producerea și 

utilizarea energiei regenerabile va 

înscrie punctajul (cu doua zecimale) 

acordat în coloana “scor”, în rubrica 

specifică acestui criteriu. 

În cazul în care nu sunt prevăzute 

aceste cheltuieli, expertul nu va acorda 

punctaj la acest criteriu și va înscrie 

“0” în rubrica aferentă. 

SCS 

6.1 

 

Proiecte care au în 

componenţă şi 

investiţii de 

producere a energiei 

din surse 

regenerabile utilizate 

în scopul dotării 

cladirilor. 

 

Punctajul = 
cheltuielile aferente 
echipamentului 
producerii energiei 
din surse 
regenerabile/valoare
a totală eligibilă a 
proiectului x 15 
 

 

15 p 

CS 7 

Principiul crearea 

de locuri de muncă 

cu normă întreagă; 

MAXIM 20 PUNCTE Se verifica în cadrul SF/DALI/Memoriu 

justificativ-estimări privind forţa de 

muncă ocupată prin realizarea 

investiţiei, și în cadrul Cereri de 

finantare la indicatori de monitorizare. 

Se verifică daca Dacă proiectul prin 

activitatea propusă crează un loc de 

muncă, expertul înscrie 10 puncte  în 

coloana Scor. 

Dacă proiectul prin activitatea propusă 

crează mai multe locuri de muncă, 

SCS 

7.1 

Proiectele care prin 

activitatea propusa 

crează un loc de 

muncă cu normă 

întreagă. 

 

10 p 

 

SCS 

7.2 

Proiectele care prin 

activitatea propusa 

crează mai multe de 

un loc de muncă cu 

normă intreagă. 

 

20 p 
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expertul înscrie 20 în coloana Scor. 

Dacă proiectul prin activitatea propusă 

NU crează locuri de muncă, expertul 

înscrie 0 în coloana Scor 

CS 8 

Solicitanții care nu 

au primit anterior 

sprijin pentru o 

investiție similară; 

MAXIM 15 PUNCTE Se verifică:  

- Informațiile menționate de solicitant 

în secțiunea C din cererea de finanțare;  

-  Raportul asupra utilizării programelor 

de finanțare nerambursabilă; 

- În Bazele de date FEADR dacă 

solicitantul se regăsește si cu ce tip de 

investiție ; 

În cazul în care solicitantul se regăsește 

în Bazele de date FEADR că a beneficiat 

de sprijin pentru investiții similare 

(acelasi tip de investiție), începând cu 

anul 2007 expertul înscrie 0 în coloana 

Scor.  

Dacă solicitantul nu a beneficiat de 

sprijin pentru o investitie similar 

începând cu anul 2007, expertul înscrie 

5 în coloana Scor. 

SCS 

8.1 

Sprijinirea 

solicitanțiilor care 

nu au beneficiat de 

sprijin anterior 

pentru o investiție 

similară. 

15 p 

TOTAL 100 p  

 

Atenție!                                                                                                                                                     

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza de 

implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de 

finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 

În situaţia în care, la verificarea oricărei Cereri de Plată, sau la verificările efectuate în perioada de 

monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, 

plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la 

momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia 

AFIR. 

Pentru această măsură punctajul minim este de 5 puncte. 
 
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de sectorul prioritar, în 

următoarea ordine: 

1.Investiții în infrastructura socială. 

2.Alte tipuri de investiții. 

3.Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi 

natural a satelor, peisajelor rurale. 

În situația în care și după această departajare există proiecte cu punctaj egal depertajarea finală se va 

face în funcție de: 

- valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. 
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- populația netă care beneficiază de servicii/infrastructura îmbunătățită, în sensul ca proiectele unde 

populația netă este mai mare vor avea întâietate. 

 

Măsura va beneficia de o alocare financiară stabilită în Strategia de Dezvoltare Locală. Alocarea 

financiară publică aferentă sesiuni și componentei din cadrul măsurii va fi publicată în Apelul de 

selecție. 

7.2 Procedura de evaluare și selecție 

7.2.1 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 

Solicitantul completează formularul de cerere de finanţare indicat de GAL (conform ultimei variante în 
vigoare la momentul lansării apelului de selecție) şi anexează documentele administrative şi tehnice care 
sunt cerute de formular. Solicitantul depune cererea de finanţare împreună cu toate anexele acesteia, în 
două exemplare, la secretariatul GAL, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). 
Secretarul GAL, înregistrează cererea de finanțare în Registrul de Înregistrare a Cererilor de finanțare 
aferente sesiunii de cereri de proiecte respective, iar solicitantul primește un număr de înregistrare. 
Verificarea conformității se efectuează în termen de maxim 2 zile lucrătoare sau 7 zile lucrătoare (în 
cazul solicitării de informații suplimentare) de la data depunerii Cererii de finanţare.  

Daca cererea de finanțare este conformă se trece la verificarea criteriilor de eligibilitate. 
 
Verificarea eligibilității tehnice si financiare constă în: 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului; 
 Verificarea bugetului indicativ al cererii de finanțare; 
 Verificarea studiului de fezabilitate/planului financiar și a tuturor documentelor anexate. 

Dacă Cererea de finantare este eligibila se continuă cu evaluarea și punctarea criteriilor de 
selecție.Verificarea criteriilor de selecție si stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de finantare se va 
face de catre aceeasi experti GAL care au efectuat evaluarea, numai pentru cererile de finantare 
declarate eligibile și acceptate pentru verificarea criteriilor de selecție, pe baza Cererii de finantare, 
inclusiv anexele tehnice si administrative depuse de solicitant și dupa caz, a informațiilor suplimentare 
solicitate. 
Termenul de verificare a eligibilității si selecției este de maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea 
sesiunii de depunere a proiectelor. 

7.2.2 Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării 

După finalizarea verificării administrative, a criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, în 

termen de 2 zile lucrătoare se va întocmi și aproba Raportul de evaluare care va include: proiectele  

eligibile, proiectele  neeligibile,  proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim și proiectele retrase, 

după caz. Pentru fiecare Cerere de Finanțare declarata eligibilă, se va menționa și punctajul aferent 

proiectului evaluat. 

Raportul  de evaluare  a cererilor  de  finanțare  va fi publicat  pe pagina de internet 

www.poartatransilvaniei.ro, în termen de o zi de la aprobare, iar întru-un termen de maxim 3 zile 

lucrătoare toți  solicitanții vor fi notificați prin intermediul formularului ”GE6.5L – Notificarea 

solicitanților privind rezultatul evaluării”. 

7.2.3 Componența și obligațiile comitetului de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor 

Componenta și obligațiile Comitetului de Selectie ”CS” și a Comisiei de Contestații ”CC” se găsesc în SDL 

mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.poartatransilvaniei.ro/


      
SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,                
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 
0736368432 FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, 
www.poartatransilvaniei.ro 

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE  NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANŢAT PRIN FEADR 

Anexa 3 la HCD nr. 8 din 08.03.2018 

 
 

30 

 

și în Regulamentul de Organizare și Funcționare elaborat de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

7.2.4 Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor 

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la data 

publicării Raportului de evaluarea pe site-ul GAL POARTA TRANSILVANIEI (www.poartatransilvaniei.ro), 

solicitanții au posibilitatea de a depune contestație cu privire la rezultatul evaluării. În cazul în care nici 

un solicitant nu a contestat rezultatul evaluării se trece direct la procedura de selecție a proiectelor. 

Termenul de soluționare a tuturor contestațiilor este de 15 zile lucrătoarea de la expirarea termenului 

de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă maxim 10 zile lucrătoare, dacă numărul de 

contestații depuse depășește procentul de 25% din totalul proiectelor depuse. 

Procesul de soluționare a contestațiilor se va desfășura în doua etape: 

 în prima etapă vor fi soluționate contestațiile care privesc evaluarea criteriilor de eligibilitate. 

După prima etapă se va întocmi Raportul intermediar de soluționare a contestațiilor(RISC). 

 în a doua etapa se vor soluționa soluționa restul contestațiilor depuse.  

După a doua etapă se va întocmi Raportul final de soluționare a contestațiilor(RFSC). 

7.2.5 Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul Asociației GAL Poarta Transilvaniei a a RFSC 

(RSC), secretariatul Comitetului de selecţie întocmeşte proiectul Raportului de selecţie. 

Raportul de selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, 

specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, că partea 

publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. 

De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă în 

calitate de observator la procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul 

CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și 

s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii, precum și condițiile de transparență care trebuiau 

asigurate de către GAL. Dacă unul dintre parteneri  - persoană juridică membră în Comitetul de selecție 

– își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să 

reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. 

Raportul de selecție va fi aprobat de Președintele GAL. 

Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecţie, acesta se postează pe site-ul 

www.poartatransilvaniei.ro. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de 

selecţie/Raportului de selecţie rectificat, GAL va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de 

selecţie, în baza formularului GE.6.4.-L - Notificare privind rezultatul procesului de selecție. 

 

CAPITOLUL 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit și nu va depăși: 

- 50.000 euro/proiect; 

- 100.000 euro/proiect în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI); 

- 150.000 euro/proiect în cazul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI. 
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Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși: 

- 50.000 euro/proiect; 

- 100.000 euro/proiect în cazul de asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI); 

- 150.000 euro/proiect în cazul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI.  

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. 

La stabilirea intensit. și cuantumului sprijinului s-au avut în vedere: obiectivele și priorit. SDL, 

interesul colectiv, importanța strategică, caracterul inovativ al proiectului la nivel local, accesul public 

la result. proiectului în raport cu bugetul disponibil. 

 

Atenție!                                                                                                                                                     

În cazul proiectelor care vizează investiții în modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural de 

interes local, așezăminte monahale inclusiv a așezămintelor culturale-cămine culturale, pentru 

stabilirea intensității sprijinului Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul 

Justificativ vor fi însoțite de Analiza Cost Beneficiu. 

 

Atenție!                                                                                                                                                     

Pentru a beneficia de o intensitate a sprijinului de 100%, solicitanţii se vor angaja că proiectele nu vor 

fi generatoare de venit. Această condiţie va fi verificată atât la depunerea Cererii de Finanţare cât și 

ulterior finalizării investiţiei, în perioada de monitorizare ex-post. 

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

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, 

conform Listei Documentelor - partea E din Cererea de Finanţare, legate într-un dosar exemplar original 

și o copie a acestuia, astfel încât să nu permită detaşarea şi /sau înlocuirea acestora. 

9.1 Completarea Cererii de finanțare 
Apelul de selecție și Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil 

în mod gratuit la secretariatul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI, respectiv pe site-ul asociației 

www.poartatransilvaniei.ro.  

Solicitantul completează formularul de cerere de finanţare indicat de GAL (conform ultimei variante în 

vigoare la momentul lansării cererii de proiecte) şi anexează documentele administrative şi tehnice care 

sunt cerute de acest formular. Odată finalizată, cererea de finanţare împreună cu documentele ataşate, 

se constituie în „dosarul cererii de finanţare”. Modificarea modelului standard de către solicitant 

(eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea 

specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare.  

Cererea de finanțare trebuie redactată pe calculator în limba română. Dosarul Cererii de Finanțare va 

cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 

Nr. ctr. Titlul documentului Nr. Pagină (de la… până la…) 

Pagina opis va fi paginate cu numarul 0 a Cererii de finațare. 

Cererea de Finanţare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de 
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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. 

Atenţie ! 

Completarea Cererii de finanțare și a anexelor care trebuie atașate acesteia se vor face în funcție de 

tipul de investiție avut în vedere de solicitant, în sensul că: 

- pentru proiect de investiții se completează Cererea de finanțare aferentă investițiilor (anexa 1 

la ghid), 

- pentru proiect de servicii se completează Cererea de finanțare aferentă serviciilor (anexa 1.1 

la ghid), 

- pentru proiect mixt se completează Cererea de finanțare aferentă investițiilor, împreună cu 

detalierea tehnică și financiară parte de servicii din cadrul proiectului mixt (anexa 1 la ghid 

și anexa 1.1.1 la ghid). 

Atenţie ! 

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare" şi „Factori de 

risc" care fac parte integrantă din Cererea de Finanţare, precum şi conţinutul acestora. Se vor completa 

numai informaţiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc în 

afara celor incluşi în anexele menţionate alăturat). 

Completarea celor două anexe la Cererea de Finanţare este obligatorie. 

 

9.2 Depunearea Cererii de finanțare 
Dosarul Cererii de Finanţare ce cuprinde Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate 

(conform Listei Documentelor - partea E din Cererea de Finanţare). 

Originalul și o copie a cererii de finanțare, împreună cu formatul electronic (CD/DVD) și cu documentele 

în original (pentru care a atașat copii) se depun la sediul Asociației „GAL POARTA TRANSILVANIEI”, din 

Loc. Negreni, Com. Negreni, nr. 63 D, jud Cluj 

Important! 

Documentelor atașate Cererii de Finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei 

documentelor (secțiunea specifică E din Cererea de Finanțare), împreună cu forma editabilă și scanată a 

Cererii de Finanțare se vor salva pe suport CD/DVD. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului 

(paginare, mențiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, la o rezoluție de minim 

de 200 dpi în fișiere format PDF.  

Denumirile fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu trebuie să 

conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să 

fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să 

fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot atașa salvate 

direct în format .pdf, la care se va adăuga declarația proiectantului privind conformitatea cu planșele 

originale din Cererea de Finanțare.  

Dosarele Cererilor de finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, așa cum este precizat 

în formularul Cererii de finanțare la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI, din Loc. Negreni, Com. 

Negreni, nr. 63 D, jud Cluj, înaintea datei limită care figurează în Apelul de selecție.  
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Dosarul cererii de finanțare va fi sigilat și depus la GAL în două exemplare format letric (un original și o 

copie), precum și în două exemplare scanate pe suport CD/DVD. Exemplarele vor fi marcate clar, pe 

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

originale (pentru care a atașat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui 

exemplar complet al Dosarului cererii de finanțare în afara celor 2 exemplare pe care le depune.  

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanț 

contabil vizat de administrația financiară), copiile trebuie să conțină mențiunea „Conform cu originalul” 

și să fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului. 

Atenție! 

Dosarul Cerererii de Finanţare va fi paginat cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n 

în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, 

inclusiv documentele anexate. 

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va 

adăuga declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare. 
 

9.3 Verificarea dosarului Cererii de finanțare 
Verificarea Cererilor de Finanţare se face la: 

 Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI și la OJFIR/CRFIR pentru toate cererile de finanţare; 

 AFIR nivel central, pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj. 

A. Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare de către Asociația GAL Poarta 

Transilvaniei 

Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza 

formularului ”GE 2.1L – Fișa de verificarea a conformității”. 

Controlul conformității consta în verificarea Cererii de finanțare: 

- dacă este corect completata; 

- prezentata atât în format tipărit cât și în format electronic; 

- dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în doua exemplare: unul original și o 

copie, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

Erorile de formă sunt erorile facute de către solicitant în completarea cererii de finanțare care sunt 

descoperite de experții verificatori ai GAL POARTA TRANSILVANIEI, dar care, cu ocazia verificării 

conformității, pot fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/informații prezentate 

explicit în documentele anexate Cererii de finanțare. În cazul în care expertul verificator descopera o 

eroare de formă, cererea de finanțare nu este considerată neconformă. Necompletarea unui câmp din 

Cererea de finanțare nu este considerată eroare de formă. Expertul va cere solicitantului să efectueze 

corecturile (erori de formă) și pe CD/DVD urmând ca CD-ul/DVD-ul să fie retransmis în termen de maxim 

48 ore. 

După evaluarea conformității, solicitantul este invitat să revină la sediul Asociației GAL Poarta 

Transilvaniei (în maxim 2 zile lucrătoare) pentru a fi înștiințat dacă cererea de finanțare este conforma 

sau sa i se explice cauzele neconformității. 

Solicitantul are obligația de a lua la cunostință prin semnatura fisa de verificare a conformității. 
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În cazul în care solicitantul nu accepta să depuna și documentele originale, acestea vor fi verificate de 

expert la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului. 

Aceeași cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeași Apel de 

selecție. 

După verificare pot exista două variante: 
- Cererea de finanțare este declarata neconformă; 

- Cererea de finanțare este declarata conformă; 

Dacă Cererea de finanțare este declarată conformă, se trece la urmatoarea etapa de verificare. 

Atenție! 

GAL POARTA TRANSILVANIEI  și Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a 

solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor şi implementării 

proiectului, se constată de către AFIR că este necesar.  

B.Verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare 

Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant, pe suport letric, 

prin completarea formularului ”GE3.1L – Fișa de verificarea a eligibilității”. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 
 verificarea condițiilor de eligibilitate a investiției;  
 verificarea bugetului indicativ al cererii de finanțare; 
 verificarea studiului de fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenție 

/planului financiar și a tuturor documentelor anexate. 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

 informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate; 

 prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare; 

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

(nu sunt conforme); 

 necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la 

depunerea cererii de finanțare; 

 necesitatea corectării bugetului indicativ. 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documentele emise de 

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

momentul depunerii cererii de finanțare.  

Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către 

entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare a solicitantului, în funcție de natura 

informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare este de maxim 5 

zile lucrătoare de la data primirii Fișei de solicitarea a informațiilor suplimentare. Formularul se 

consideră primit la data menționată pe recipisa poștală, la data transmiterii formularului prin e-mail sau 

fax sau la data luării la cunoștință prin semnătură pe formular. Clarificările admise vor face parte 

integrantă din cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se 

pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile 

suplimentare solicitate inițial. 
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Atenție! 
În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma 

cerută în Listei Documentelor - partea E din Cererea de Finanţare „Documentele necesare întocmirii 

Cererii de Finanţare”, Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 

Atenție! 

Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi instalaţii,atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a 

unor cheltuieli neeligibile, fără a fi detaliate în devizele pe obiect, distinct, lucrările/spaţiile/ 

instalaţiile corespunzătoare categoriilor de cheltuieli. 

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul 

care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile. 

După verificare pot exista două variante:  
  Cererea de Finanţare este declarată eligibilă; 

  Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă; 

Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanțare conformă, poate 
redepune o singură dată, aceeași Cerere de Finanțare în cadrul unei sesiuni de depunere a proiectelor la 
GAL, dar în această situație procedurile de evaluare a conformității, eligibilității și criteriilor de selecție 
vor fi  reluate. 

C. Verificarea pe teren a Cererilor de Finanţare  

Verificarea pe teren se realizează de către entităţile care instrumentează cererea de finanţare, 

respectiv: 

- CRFIR pentru toate cererile de finanţare; 

- AFIR nivel central, pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj; 

- Asociația GAL Poarta Transilvaniei, dacă consideră necesar; 

Scopul verificării pe teren este de a controla concordanţa datelor și informaţiilor cuprinse în anexele 

tehnice și administrative ale Cererii de Finanţare cu elementele existente pe amplasamentul propus. 

Expertul compară criteriile de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu 

realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate. 

D. Verificarea criteriilor de selecție 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de 
Finanțare, în documentele atașate acesteia și în anexele la prezentul Ghid. 

Concluzia privind evaluarea Cererii de Finanțare. 
În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a criteriilor de selecție, pot 
exista următoarele situaţii: 

 proiectul este neeligibil; 

 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul minim de selecție, și care se poate încadra în 

suma alocată pentru sesiunea respectivă; 

 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul minim de selecție, și care nu se poate 

încadra în suma alocată pentru sesiunea respectivă; 

 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj < pragul minim de selecție; 
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9.4 Verificarea eligibilității la nivel de AFIR Cererii de finanțare 

9.4.1 Completarea dosarului 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În 
cazul în care solicitantul dorește, il poate imputernici pe reprezentantul GAL să depună proiectul. 

Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse, AFIR având o sesiune deschisă permanent, până la 
epuizarea fondurilor alocate Sub-măsurii 19.2. 

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către Asociatia GAL 
Poarta Transilvaniei nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție, astfel încât să 
poată fi realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 

Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplare, împreună cu formatul 

electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului 

Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR.  

Reprezentantul Asociației GAL Poarta Transilvaniei sau solicitantul (sau un împuternicit al acestuia) 
depune proiectul la OJFIR pe raza căruia acesta va fi implementat. Dosarul cererii de finanțare conţine 
Cererea de finanţare însoţită de anexele administrative conform listei documentelor, legate într-un 
singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor și dosarul 
administrativ. 

Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR trebuie să 
fie însoțite în mod obligatoriu de dosarul administrativ care conține: 

 Fișa de verificare a conformității, întocmită de Asociația GAL Poarta Transilvaniei (formular 
propriu); 

 Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de Asociația GAL Poarta Transilvaniei (formular 
propriu); 

 Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de Asociația GAL Poarta Transilvaniei 
(formular propriu); 

 Fișa de verificare pe teren, întocmită de Asociația GAL Poarta Transilvaniei (formular propriu) – 

dacă este cazul; 

 Raportul de selecție, întocmit de Asociația GAL Poarta Transilvaniei (formular propriu); 

 Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, 

privind evitarea conflictului de interese (formular propriu); 

 Raportul de contestații, întocmit de Asociația GAL Poarta Transilvaniei – dacă este cazul; 

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul Asociației GAL Poarta Transilvaniei și personalul 

AFIR vor respecta legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de 

procedură pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. 

În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, perioada 

aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea 

proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative. 

CAPITOLUL 10 CONTRACTAREA FONDURILOR  

După aprobarea Raportului de selecţie în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, Cererile 

de finanțare vor fi depuse la AFIR pentru verificarea conformității și eligibilității. AFIR notifică 
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solicitantul privind Decizia de Selecţie prin documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea 

Cererii de Finanţare şi semnarea Contractului de Finanţare" (E6.8.3L). 

După depunerea la AFIR a Cererii de Finanţare însoţită de documentele anexe, pe suport de hârtie, un 

proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării tuturor documentelor se constată că 

nu sunt îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate. 

Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele documente, cu 

caracter obligatoriu caracter obligatoriu conform HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare 

și a procedurilor în vigoare la momentul notificării: 

1. Exemplarul original al documentelor specifice precizate în cadrul cererii de finanțare, conform 

documentaţiei depuse în format letric. Pentru confruntarea documentelor depuse pe suport de 

hartie, beneficiarul va prezenta și exemplarul original al Cererii de finanţare, cu anexele aferente, 

care va rămâne în posesia acestuia. 

2. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emis/e de Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

3. Document emis de ANPM 

3.1 Clasarea notificării 

sau 

3.2 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 

3.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 

sau 

3.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată 

(dacă este cazul). 

sau 

3.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 

Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat în notificarea emisă în 

conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, 

termen care curge de la data comunicării notificării privind selecția proiectului. 

După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, Contractul de Finanțare 

nu mai poate fi semnat. 

4. Proiectul tehnic se va depune în vederea avizării de către CRFIR conform prevederilor HG 226/2015 

cu modificările și completările ulterioare și a procedurilor în vigoare la momentul notificării. 

5. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către AFIR, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

6. Cazier fiscal al solicitantului. 

7. Copie a documentul de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

8. Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru decontarea 

TVA, unde este cazul. 

9. Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere. 

10. Extras de cont care confirm cofinanțarea investiției, dacă este cazul. 
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În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea 

de selecție sau 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. 

 

Solicitanții notificați de către AFIR pot depune proiectul tehnic şi toate documentele necesare în 

vederea încheierii Contractului de Finanţare, o singură dată, (documentele se vor depune centralizat, 

indiferent de data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR. 

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea Contractului 

de Finanţare! 

Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate la punctele 8 şi 9, în 

termenele precizate în cuprinsul notificării, acestora li se vor aplica prevederile art. 3 și art. 6 din 

HG nr. 226/2015 cu modificările și 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. 

Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul implementării 

proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de 

avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora. 

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către 

beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din 

FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii: 

a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 ‐ 2020, 

respectiv de nerespectarea criteriilor în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat; 

b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei 

întreprinderi sau unui organism public; 

c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar 

determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia; 

d) realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțate din fonduri nerambursabile. 

 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de Finanţare: 

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

execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 

 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia 

situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când 

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

Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

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

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

investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care proiectul a fost selectat și contractat 

iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în 

cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale 

eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorităţii Contractante, fără a fi însă necesară 

amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional. 
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 Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de 

finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante. 

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în 

care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura 

insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele 

declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau 

documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt 

constatate ca fiind neadevărate/ false / incomplete/ expirate/ inexacte / nu corespund realităţii, 

Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr‐o notificare 

scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia 

instanţei judecătoreşti. 

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

împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare şi în 

conformitate cu dispoziţiile contractuale. 

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta 

condiţiile de eligibilitate şi selecţie ale proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în 

mod proporțional cu gradul de neîndeplinire. 

 

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 sau publicate pe pagina oficială 

GAL Poarta Transilvaniei la secțiuni Informații >> Lista firme de consultanta. Aceste documente au un 

caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care îl vor semna clauzele 

cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte. 

Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/ 

sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă. 

 

Odată cu depunerea Cererii de Finanțare, se înțelege că solicitantul își dă acordul privitor la 

publicarea pe site‐ul AFIR/GAL Poarta Transilvaniei a datelor de contact (denumire, adresă, 

denumire/ valoare proiect). 

CAPITOLUL 11 AVANSURILE 

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia 

de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1305/2013 privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare şi, 

respectiv, ale H.G. nr. 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în Cererea de 

finanţare. 

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are posibilitatea de a 

solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR cu condiţia să nu 

depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când 
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are avizul favorabil a unei achizitii publice din partea AFIR. Avansul se recuperează la ultima tranşă de 

planta. 

Pentru Beneficiarul care a optat în formularul Cererii de Finanţare pentru obţinerea unui avans în 

vederea demarării investiţiei, AFIR poate să acorde un avans de maximum 50% din valoarea totală 

eligibilă nerambursabilă. 

AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituţie 

bancară. 

Utilizarea avansului se justifica de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la 

expirareea duratei de execuţie prevăzută în Contractul de Finanţare, respectiv la ultima transă de plată. 

Avansul poate fi solicitat de beneficiar numai după avizarea achiziţiei prioritar majoritară de către AFIR, 

iar solicitarea acestuia se va face, într‐un dosar distinct, înainte de depunerea primei Cereri de Plată. 

Plata avansului aferent contractului de finanțare este condiționată de constituirea unei garanţii 

financiare eliberată de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 

Naționale a României iar în cazul ONG‐urilor și sub formă de poliță de asigurare eliberată de o societate 

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

financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Valoarea maximă a avansului este 

specificată în Contractul de Finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. 

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 

societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare. 

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp mai mare cu   

15 zile calendaristice față de durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR 

constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene 

şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 

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

perioadei maxime de execuţie aprobate prin Contractul de Finanţare, este obligat înaintea solicitării 

prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depună la Autoritatea Contractantă documentul 

prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare 

care să acopere o perioadă de timp mai mare cu 15 zile calendaristice față de perioada de execuție 

solicitată la prelungire. 

CAPITOLUL 12 ACHIZIȚIILE 

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislația naţională specifică achiziţiilor publice precum şi 

Instrucţiunile și Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa Contractului de Finanţare. 

Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date model, 

specifice fiecărui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni. 

Termenul de finalizare al achiziţiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, se va 

corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată menţionată la 

art. 4 din HG nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare.  

Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază proiectul tehnic 

de execuţie avizat în prealabil de către AFIR. 

În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de interese 

prevazute în capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările 

ulterioare. 
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Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, următoarele: 

a) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a persoanelor 

care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/ candidaţi, 

terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane 

care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 

terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane 

despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, 

direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într‐o altă 

situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 

susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 

cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 

care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau 

al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni 

care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din 

totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câştigător deţine 

pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie (art. 14 din OUG 

66/2011, cu modificările și completările ulterioare). 

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

principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările 

ulterioare. 

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. 

mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/


      
SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,                
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 
0736368432 FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, 
www.poartatransilvaniei.ro 

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE  NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANŢAT PRIN FEADR 

Anexa 3 la HCD nr. 8 din 08.03.2018 

 
 

42 

 

  

CAPITOLUL 13 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A 

AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ  

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plata trebuie sa fie depuse inițial la GAL pentru 

efectuarea conformitații, iar ulterior, cand se depun la AFIR, la dosarul cererii de plata, se va atașa și 

fișa de verificare a conformității emisa de GAL. 

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor 

Contractului /Deciziei de finanțare. 

Pentru depunerea primului dosar de plata, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 

modificarile și completarile ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plata. 

În cazul în care beneficiarul opteaza pentru plata avansului, conform Contractului de finanțare/ Actului 

Adițional, acesta va depune Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1L 

(Modulul Avans) în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la semnarea Contractului de 

finanțare/Actului Adițional pentru acordarea avansului. 

Dosarul Cererii de Plata se depune inițial la GAL, în doua exemplare, pe suport de hârtie, la care se 

atașează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dupa verificarea de catre GAL, 

beneficiarul depune documentatia însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisa de catre GAL, 

la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR - în funcție de tipul de proiect). Dosarul Cererii de Plata 

trebuie sa cuprinda documentele justificative prevazute în Instrucțiunile de plata (anexa la Contractul de 

finanțare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info  

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plata, Identificarea financiara, 

Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria raspundere a beneficiarului) sunt 

disponibile la GAL, OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info ). 

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de catre beneficiar de maxim doua ori în perioada 

de execuție a Contractului de finanțare. 

În situația în care se aproba prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 24/ 36 de luni, 

dupa caz, beneficiarului și se va mai permite o noua rectificare în conformitate cu noua perioada de 

execuție aprobata. 

În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale 

în vigoare beneficiarii trebuie să depuna și Declarația de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de 

Plata distincta pentru TVA. 

Termenul limita de efectuare a plaților către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la 

data înregistrării cererii de plată conforme.  

CAPITOLUL 14 MONITORIZAREA PROIECTULUI  

Perioada de monitorizare a proiectului: 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de 

Autoritatea Contractantă. 
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Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de execuţie a contractului de finanţare, la care se 

adaugă perioada de monitorizare.  

În perioada de monitorizare a contractului de finanţare, Autoritatea Contractantă va verifica menţinerea 

de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate şi de selecţie pe baza carora Proiectul a fost finanțat.  

În cursul perioadei de monitorizare, calculată de la ultima plată efectuată de Agenţie, Beneficiarul se 

obligă să nu modifice substanțial proiectul. 

Modificările substanțiale sunt cele care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care 

ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia sau creează o modificare a proprietății asupra 

unui element de infrastructură care creează un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism 

public, inclusiv încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program.  

Dacă Autoritatea Contractantă constată că obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului 

destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate pe perioada de valabilitate a 

contractului, îşi rezervă dreptul de a recupera sprijinul acordat. 

Obligațiile beneficiarului:  

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectului cofinanțat din LEADER  vor fi 

incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi vor fi utilizate pentru activitatea pentru care a 

beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți. 

În cazul investițiilor în infrastructura educațională/socială care prevăd înfiinţarea/modernizarea 

grădinițelor/creșelor/infrastructurii de tip after‐school, beneficiarul se obligă ca pe toată perioada de 

monitorizare, să asigure într‐un procent minim anual (an de contract) înscrierea în instituțiile finanțate 

din LEADER a numărului de copii specificați în SF/DALI, care au stat la baza justificării necesității și 

oportunității investitiei, după cum urmează: 

‐ În primul an de monitorizare se vor înscrie un procent de minim 20% din numărul de copii specificați în 

SF/DALI, care au stat la baza justificării necesității și oportunității investiției. 

‐ În cel de al doilea an, un procent de minim 40% din numărul de copii specificați în SF/DALI, care au stat 

la baza justificării necesității și oportunității investiției. 

‐ În cel de al treilea an, un procent de minim 60% din numărul de copii specificați în SF/DALI, care au 

stat la baza justificarii necesității și oportunității investiției. 

Pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării 

GAL-ului, Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a oricărui document 

sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi 

să admită drepturile lor de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la 

sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică 

şi financiară a Proiectului.  

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele identificate.  

Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficienţelor identificate, 

implementarea recomandărilor  rezultate în urma misiunilor de control ale Autorităţii Contractante 

şi/sau CE. 

În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu procedează la 

demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la somare, Autoritatea 
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Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii ajutorului financiar public 

nerambursabil plătit. 

Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare, se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere a 

programului, comunicată oficial de către Comisia Europeană prin emiterea declaraţiei finale de 

închidere, cu excepţia cazului în care normele europene prevăd un termen mai mare. 

 

Atenție! 

Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL POARTA TRANSILVANIEI toate plățile aferente 

proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea 

de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de 

la data efectuării plătii. 

Monitorizarea efectuata de GAL are doua componente 

-monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; 

‐monitorizarea proiectelor contractate; 

Indicatori de rezultat specifici măsuri: 

Cheltuiala publica totală = 822.824,31 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite = 30.071 

 

CAPITOLUL 15 INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE  

 
15.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare  
 

Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare pentru proiectele de investiții și proiecte mixte 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea proiectului sunt: 

1.1 Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, 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 și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la 

punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă 

stadiul investiţiei, indicând componentele/acţiunile din proiect deja realizate, componentele/acţiunile 

pentru care nu mai există finantare din alte surse. 

1.2  Memoriul justificativ (în cazul dotărilor). 

Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa (grupa) A sau 

B, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri 

pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru 

investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596‐ VN/01.08.2007 

pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005. 

Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către 

Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, 
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excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a componentelor artistice (decorațiuni murale, 

pictură murală, etc) ale căror avize sunt emise doar de Ministerul Culturii. 

Atenţie! 
Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiţia de bază, proiectantul va menţiona sursa 

de preţuri folosită sau prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va 

menţiona sursa de preturi folosită. 

Important! 
Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la adresa: 

http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de Fezabilitate/ Documentaţiei de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţie/Memoriu Justificativ. 

Important! 
HCL de modificare/completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat în 

condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului). 

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 

50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

Important! 
În Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum este menţionat în 

Cererea de Finanţare. De asemenea, vor fi completate clar elemente privind tipul şi numărul 

documentului de urbanism în baza căruia s‐a eliberat, actul prin care s‐a aprobat acesta. 

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în 

vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi 

publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care în Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în 

domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte: 

3.2 Hotărârea/ Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la 

inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectarea 

prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, 

în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru 

controlul de legalitate), 

sau 

3.3  Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de 

primarie (dacă este cazul); 

3.4 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONG‐urilor, Unităților de 

cult, Persoanelor fizice autorizate/societăților comerciale pe o perioada de 10 ani asupra bunurilor 

imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare; 

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de 

semnarea Contractului de Finanțare, (Cererea de finanțare, litera F. Declarație pe propria răspundere a 

solicitantului- punctul 15). Documentația de la ANPM se depune la contractare. 
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5.1 Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele 

puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetel locale pentru perioada de realizare a investiţiei, în 

cazul în care se obţine finanţarea; 

 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 

 caracteristici tehnice ale investiţiei/investiţiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului; 

 angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de 

solicitanți (ONG, Unitate de cult), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte 

(obligatorii): 

 necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, în 

cazul în care se obţine finanţarea; 

 angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 

 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 

 caracteristici tehnice ale investiţiei/investiţiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului; 

 detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 

depunerii Cererii de finanţare, dacă este cazul; 

 angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală 

6.2 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă / Certificat 

de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau 

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Uniților de cult (Biserică, Mănăstire, Schit sau Metoc), sau 

6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă 

ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC. 

7. 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). Se depune la contractare. 

8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către 
bugetul consolidat (daca este cazul). Se depune la contractare. 
 
9. Certificatul de cazier judiciar. Se depune la contractare. 
 
10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 

cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada 
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derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu 

anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică, 

sau 

11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă 

este cazul. 

12.Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul 

cultural de clasă (grupă) A sau B, aceasta va fi înscrisă într‐o rețea de promovare turistică.  

Atenție! 

Înscrierea într‐o rețea de promovare turistică se va verifica la ultima tranșă de plată. 

13. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Judeţene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate 

obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face 

parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) A sau B şi că se poate interveni asupra lui 

(documentația este adecvată).  

14. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, 

dacă este cazul, asupra unor interveții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului 

propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare).  

15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 

județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 

șipentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 

16. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie dedezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și 

copia hotărârii de aprobare a Strategiei. 

17. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese ‐ verbale etc. eliberat/e de 
Consiliul Local/Centru eparhial (în cazul unităților de cult)/Comitet director al ONG din care să rezulte 
activităţile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare.  
 
18. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind 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. 

 
19. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

20. Declarație pe proprie răspundere pentru solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR atât 

pentru programul SAPARD cât și pentru FEADR că achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile 

și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de Finanțare  (Cererea de finanțare, litera F. 

Declarație pe propria răspundere a solicitantului- punctul 13).  

mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/


      
SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,                
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 
0736368432 FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, 
www.poartatransilvaniei.ro 

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE  NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANŢAT PRIN FEADR 

Anexa 3 la HCD nr. 8 din 08.03.2018 

 
 

48 

 

21. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității proiectului 

(Anexa 8), dacă este cazul.  

22. Acord de parteneriat, (anexa 17.) dacă este cazul.  

23. Declarația de raportare plății (Anexa 12). 

24. Rezumatul proiectului prin care solicitantul detaliază modul în care proiectul se încadrează în SDL, 

criteriile de eligibilitate pe care le îndeplinește și criteriile de selecție pentru care este punctat. 

25. Certificat de acreditare furnizor de servicii sociale dacă este cazul. (se depune pentru componenta I 
- Investiții în infrastructură socială). 

Pentru proiectele mixte se depun și următoarele documente, după caz: 

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

elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 

programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de 

servicii. 

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

altor programe de finanțare nerambursabilă. 

28. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, 

diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

29. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul 
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 
Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 

suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe 

care trebuie să le conțină. 

30. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a 
Finanțelor Publice  
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile 
fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după 
caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor).  
Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, 
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA 
și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

31. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 

prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 
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- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

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

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al 

performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere 

financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, 

verificabile de către experții evaluatori. 

32. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că 
solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

33. Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea 

respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru 

proiectele prin care se finanțează studii/ monografii). 

34. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus). 

35. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
 
Atenție!  
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al 
acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare pentru proiectele de servicii 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea proiectului sunt: 

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

elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 

programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de 

servicii. 

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

altor programe de finanțare nerambursabilă. 

3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, 

diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.). 

4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul 

solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 

Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a 

Finanțelor Publice  

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind 

Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către: 
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a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile 

fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după 

caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 

asupra imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, 

sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA 

și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 

prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

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

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al 

performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere 

financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, 

verificabile de către experții evaluatori. 

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

solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 

9. Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea 

respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru 

proiectele prin care se finanțează studii/ monografii). 

10. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele 

care prevăd activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de 

caliate). 

11. Declarația de raportare plății (Anexa 12). 

12. Rezumatul proiectului prin care solicitantul detaliază modul în care proiectul se încadrează în SDL, 

criteriile de eligibilitate pe care le îndeplinește și criteriile de selecție pentru care este punctat. 

Atenție!  
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al 
acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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15.2 Lista documentelor și formularelor disponibile pe site‐ul GAL POARTA TRANSILVANIEI 
(www.poartatransilvaniei.ro): 

 Anexa 1.0 - Investiții Cererea de Finanţare; 

 Anexa 1.1 – Servicii Cererea de Finanţare; 

 Anexa 1.1.1 – Document detaliere tehnică și financiară partea de servicii din cadrul proiectului 
mixt; 

 Anexa 2 Studiu de fezabilitate; 

 Anexa 3 Memoriu justificativ; 

 Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu; 

 Anexa 5 Contract de finanțare pt. Componenta II M5/6B  

 Anexa 6 Fișa măsuri; 

 Anexa 7 Rezultate finale recensământ populatie 2011; 

 Anexa 10 Model Hotarare consiliu local; 

 Anexa 12 Declarație raportare plății; 

 Fișe de evaluare a proiectului (conformitate, eligibilitate și selecție). 
 

15.3 GAL POARTA TRANSILVANIEI în sprijinul dumneavoastră  
Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria 

de finanţare a Măsurilor din cadrul SDL, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile 

pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare rurală. 

Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:00 şi 16:00 

pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a fondurilor disponibile, alocate prin 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL POARTA TRANSILVANIEI 2015-2020. 

Experţii Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de 

zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene, 

disponibile prin intermediul SDL. Însă, nu uitaţi că experţii GAL POARTA TRANSILVANIEI nu au voie să vă 

acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 

Echipa GAL POARTA TRANSILVANIEI 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 Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

 

***** 
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