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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea 

Măsurii M 2/1A – „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”  

Versiunea – 01-2018- 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 

potențialilor beneficiari ai finanțărilor selectate de GAL POARTA 

TRANSILVANIEI și se constituie în suport informativ complex pentru 

întocmirea proiectelor conform exigențelor specifice ale Strategiei de 

Dezvoltare Locală a GAL 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, precum și modalitatea de selecție, 

aprobare și derulare a implementării proiectului dumneavoastră. 
 

De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de acțiuni eligibile 

pentru finanțări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele și 

acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanțare, al 

Studiului de Fezabilitate, al Contractului de Finanțare, precum și alte 

informații utile realizării proiectului și completării corecte a 

documentelor necesare. 
 

Vă recomandăm, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, 

să vă asigurați ca ați parcurs toate informațiile prezentate în acest 

document, precum și toate prevederile din Ghidul de implementare a 

sM. 19.2 și să vă asigurați ca ați înțeles toate aspectele legate de 

specificul acțiunilor finanțate prin SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI, 

respectiv prin PNDR 2014-2020. 
 

Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi 

rectificări ca urmare a modificărilor legislative naționale și europene 

sau procedurale. Astfel, vă recomandăm ca până la data limită de 

depunere a Cererilor de Finanțare, precizată în Apelul de selecție a 

proiectelor, 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 și la sediile Autorităților Publice Locale membre, 

precum și pe pagina de internet: www.poartatransilvaniei.ro, prin 

telefon: 0364802323, 0736368432 și e-mail: 

office@poartatransilvaniei.ro. 
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CAPITOLUL 1 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

Analiza de risc – metoda tehnică de identificare a riscurilor posibile, care pot apărea în procesul de 

implementare a măsurilor finanțate prin FEADR; 

Beneficiar – entitate publică sau privată care activează în domeniul formării profesionale a adulților și 

care îndeplinește criteriile de eligibilitate și de selecție; 

Cerere de Finanțare - document depus de către un solicitant în vederea  obținerii sprijinului financiar 

nerambursabil; 

Contractul de Finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între 

AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile; 

Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii 

finanțării prin măsurile/operațiunile din FEADR; 

Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu un scop 

bine definit; 

Expert formator - persoană fizică cu experiență, abilități și competente profesionale specifice în 

domeniul instruirii, prin utilizarea de metode și tehnici specifice, dovedite prin documente justificative 

în condițiile legii și prevăzute în prezentul Ghid al Solicitantului;  

Exploatația agricolă (fermă) – reprezintă unitatea tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune 

unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea 

animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca 

activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe 

unități de producție situate pe teritoriul României, gestionate de un fermier și utilizate pentru activități 

agricole;  Fermier – persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de 

statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației  naționale,  a  cărui  

exploatație  se  situează  pe  teritoriul  României  și  care desfășoară o activitate agricolă; 

Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează 

categoriile de beneficiari și tipul sprijinului; 

Partener – entitate publică sau privată care poate participa alături de solicitant la depunerea unei 

propuneri de proiect și implementarea proiectului în cadrul PNDR 2014- 2020, în conformitate cu 

prevederile Acordului de parteneriat semnat; 

Pista de audit – sistemul prin care se realizează trasabilitatea operațiunilor și care dă posibilitatea 

urmăririi tranzacțiilor din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale; 
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Propunere de proiect – în contextul implementării PNDR 2014-2020, propunerea de proiect reprezintă o 

solicitare de finanțare nerambursabilă transmisă în condițiile stabilite prin Ghidul solicitantului. Ulterior 

etapei de selecție, propunerile de proiecte admise pentru finanțare sunt considerate proiecte. 

Reprezentantul legal – persoana care are dreptul, de a reprezenta din punct de vedere legal solicitantul, 

respectiv beneficiarul, potrivit actului de organizare și funcționare al entității care depune proiectul și 

care semnează Cererea de finanțare, respectiv Contractul de Finanțare sau persoana împuternicită, în 

condițiile legii, de către Reprezentantul legal prin procură notarială; 

Solicitant – entitate publică sau privată, constituită conform legislației în vigoare în România, care are în 

obiectul de activitate formarea profesională a adulților, realizează o propunere de proiect și depune 

cerere de finanțare individual sau în parteneriat având, în acest caz, calitatea de lider; 

Tânăr fermier - persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține 

competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o 

exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații; 

Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări care 

se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot fi decontate prin 

FEADR; 

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări 

care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizate la punctul 2.5. în prezentul ghid și, ca 

atare, nu pot fi decontate prin FEADR, nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de 

cofinanțare publică și vor fi suportate integral, din punct de vedere financiar de către beneficiarul 

proiectului; 

Valoarea totală a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru 

investiții/servicii; 

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

drept privat, înființate în condițiile legii de unitățile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun 

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

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

Beneficiar - persoană juridică care realizează un proiect de servicii și care a încheiat un Contract de 

Finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Cerere de Finanțare - solicitarea completată electronic pe care potențialul beneficiar o înaintează 

pentru aprobarea Contractului de Finanțare a proiectului de investiții în vederea obținerii finanțării 

nerambursabile; 

Cofinanțare publică - fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiție prin FEADR. Aceasta este 

asigurată prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; 
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Conservare - toate acele intervenții care au ca finalitate menținerea unei stări fizice și estetice a unei 

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

a unui șantier sau a unei construcții degradate, în această categorie (cu un caracter special) intrând și 

menținerea 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 reparații curente 

și de întreținere care nu modifică starea prezentă a unei construcții. Mai pot fi acceptate în această 

definiție și intervențiile minim necesare pentru punerea în siguranță 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 condițiile legii între Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă și beneficiar, prin care se 

stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de valabilitate, valoarea, plata, precum și alte 

dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistenta financiară nerambursabilă din FEADR și de la 

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

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

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

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

Eligibilitate – îndeplinirea condițiilor și criteriilor minime de către un solicitant așa cum sunt precizate în 

Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare și Contractul de finanțare pentru FEADR; 

Evaluare – acțiune procedurală prin care documentația ce însoțește cererea de finanțare este analizată 

pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și pentru selectarea proiectului în vederea 

contractării; 

Fișa măsurii - document ce descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria 

de aplicare și acțiunile prevăzute, tipurile de investiție, categoriile de beneficiari eligibili și tipul 

sprijinului; 

Fonduri nerambursabile - fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate 

pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanțare a măsurii și care nu trebuie returnate  

singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției 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 mărfuri în contul terților, alte servicii destinate 

populației din spațiul rural, etc.; 

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

semnarea contractului/ deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 
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Măsura - definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o 

sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 

Modernizare - cuprinde lucrările de construcții-montaj și instalații privind reabilitarea infrastructurii și/ 

sau consolidarea construcțiilor, reutilarea/ dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparținând tipurilor de 

investiții derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea 

destinației/ funcționalității inițiale; 

Pista de audit – sistemul prin care se realizează trasabilitatea operațiunilor și care dă 

posibilitatea urmăririi tranzacțiilor din momentul inițierii până în momentul în care se 

raportează rezultatele finale; 

Propunere de proiect – în contextul implementării PNDR 2014-2020, propunerea de proiect 

reprezintă o solicitare de finanțare nerambursabilă transmisă în condițiile stabilite prin Ghidul 

solicitantului. Ulterior etapei de selecție, propunerile de proiecte admise pentru finanțare sunt 

considerate proiecte. 

Politica Agricolă Comună (PAC) - set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea 

și comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană și care acordă o atenție crescândă 

dezvoltării rurale. Are la bază preturi comune și organizări comune de piață; 

Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei 

utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică 

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

plăti; 

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

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

conform legislației în vigoare; 

Renovarea - toate acele intervenții care sporesc gradul de îmbunătățire al finisajelor și al accesoriilor 

tehnice (vopsitorii, zugrăveli, schimbarea instalațiilor 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 siguranței în exploatare (căi de acces și de circulație, sisteme de protecție 

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

construcții, fără posibilitatea de schimbare volumetrică și planimetrică sau modificarea destinației 

inițiale;  

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

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

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

clădirea se găsește la momentul deciziei de restaurare; 

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


      
SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, 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 1 la HCD nr. 30  din 17/09/2018 

 

 
 

8 

 

Solicitant - persoană juridică/ONG, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 

Tânăr fermier - persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care 

deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată 

într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații; 

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 

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

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

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

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

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

proiectului; 

Valoare totală a proiectului - suma cheltuielilor eligibile și 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 reprezentanți ai instituțiilor 

și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit potrivit prevederilor 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Abrevieri: 

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

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

dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat de 

Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

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

National de Dezvoltare Rurală; 
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AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, 

subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - scopul AFIR îl constituie derularea Fondului 

European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar; 

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 Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel județean 

a AFIR (la nivel național există 41 Oficii Județene); 

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală; 

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul 

AFIR; 

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. 

APIA - Agenția de Plăti și Intervenție pentru Agricultură - instituție publică subordonată Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale - derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de 

sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură; 

CRFIR - Centrele Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică a AFIR la 

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

OJFIR - Oficiile Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică a AFIR la nivel 

județean (la nivel național există 41 Oficii județene); 

AM POIM – Autoritatea de Management Program Operațional Infrastructură Mare 

POS MEDIU – Programul Operațional Sectorial Mediu. 

POCU – Programul Operațional Capital Uman; 
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AM POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă; 

SFP – Serviciul de Formare Profesională; 

PFA – Persoană fizică autorizată; 

II – Întreprindere individuală; 

AM PNDR – Autoritatea de Management pentru PNDR; 

CDRJ – Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județean; 

GAL – Grup de Acțiune Locală 

CAPITOLUL 2 PREVEDERI GENERALE   

2.1 Contribuția măsurii la domeniile de intervenție 

 

Măsura M 2/1A „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” contribuie direct la domeniul de 

intervenție 1A: Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale. 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de 

competente, activități demonstrative și acțiuni de informare. Acțiunile de formare profesională și de 

dobândire de competente pot include cursuri de formare, ateliere de lucru și îndrumare profesională. 

Măsura va contribui la nivelul de conștientizare, cunoștințe și abilități al participanților cu privire la 

metode moderne și inovative de procesare și marketing ale produselor agricole, inclusiv în contextul 

lanțurilor scurte de aprovizionare, nivelul de instruire fiind insuficient pentru a putea răspunde cererii 

pieței și a îndeplini standardele la nivel european. În plus, aceștia nu dețin de suficiente cunoștințe cu 

privire la practicile de mediu care aduc beneficii biodiversității, solului și apei și nu dețin informații 

privind practicile agricole care contribuie la o mai bună adaptare la efectele schimbărilor climatice în 

zonele cu risc și la reducerea emisiilor de GES. Evoluția sectorului agro-alimentar din teritoriul LEADER 

”GAL POARTA TRANSILVANIEI” necesită pentru micii producători/procesatori un nivel ridicat de informare 

tehnică, economică și de management al afacerii pentru a îndeplini cu succes standardele UE (siguranță 

alimentară, sănătatea animalelor, norme de mediu, etc.) și de a face fată unui mediu concurențial.  

Acțiunile privind transferul de cunoștințe precum și activitățile demonstrative și acțiunile de informare 

vizează acompanierea măsurilor de creștere a competitivității și diversificării din agricultură și a 

necesității restructurării și modernizării sectorului agricol, a încurajării afacerilor din teritoriu orientate 

spre piață, procesarea și comercializarea produselor agricole, a sporirii cerințelor pentru o gamă largă și 

diversificată de aptitudini economica-financiare și de management cât și a celor legate de îndeplinirea 

obiectivului gestionării durabile a terenurilor și protecției mediului, aplicarea de tehnologii și practici 

prietenoase cu mediul, bunelor practici de producție agricolă, precum și de utilizare a energiei 
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regenerabile, a aplicării soluțiilor tehnologice și practicilor agricole, care să asigure alternative la 

combaterea secetei prin metodele de irigații. 

Măsura se corelează în principal cu următoarele puncte din analiza SWOT: Lipsa cunoștințelor adecvate în 

domeniul metodelor de management, al tehnologiilor și standardelor moderne de producție în rândul 

fermierilor; Scăderea gradului de instruire a populației tinere; Scăderea ponderii populației active și 

ocupate din teritoriu; Dificultăți întâmpinate în accesarea fondurilor nerambursabile datorită lipsei 

cunoștințelor în domeniu; Activitate antreprenorială scăzută; Lipsa de cunoștințe tehnice și know-how 

pentru practicarea unei agriculturi competitive; 

2.2 Obiectivele generale și specifice ale măsurii 

 

Măsura contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurală 1: Favorizarea competitivității agriculturii. 

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol și non agricol prin  

utilizarea durabilă a terenurilor agricole și protecția mediului, prin acțiuni de formare, informare și 

difuzare de cunoștințe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menționate. 

Obiectivul specific local al măsurii (OSL) este Sprijinirea cooperării și instruirii; 

Prioritatea prevăzută la art.5 din Reg.(UE) 1305/2013 la care contribuie: 

P-(1) Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale; 

Măsura corespunde obiectivelor art.14 din Reg.(U.E.) nr.1305/2013. 

Domeniul de intervenție principal la care contribuie: DI 1A- Încurajarea inovării, a cooperării și a creării 

unei baze de cunoștințe în zonele rurale; 

Măsura contribuie la următoarele obiective transversale: Mediu, Climă, Inovare. 

Măsura M2/1A este complementară cu M1/1A, M3/2A, M4/6A. 

Măsura este sinergică cu măsura M1/1A. 

Obiectivele operaționale urmăresc realizarea unor acțiuni care vor contribui la: 

 Creșterea și diversificarea nr. de locuri de muncă; 

 Conservarea și promovare patrimoniului local și a tradițiilor. 

 Sprijinul acordat prin acțiunile de formare profesională va ajuta la transferul de cunoștințe, 

promovarea cooperării și aplicarea unor tehnici inovative în cadrul lanțurilor alimentare, inclusiv 

diseminarea rezultatelor obținute. Aceste acțiuni vor contribui la măsurile de restructurare și 

modernizare a exploatațiilor în vederea creșterii competitivității și productivității precum și 

adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Totodată, fermierii vor avea acces la cunoștințe și 

informații pentru un management bun al riscurilor climatice și alte riscuri la care sunt expuse 

exploatațiile.  

 Cunoștințele și informațiile dobândite prin transferul de cunoștințe, activitățile demonstrative și 
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acțiunile de informare vor permite fermierilor, micilor procesatori și întreprinzătorilor să-și 

sporească gradul de competitivitate, să utilizeze tehnologii și procese inovative, să utilizeze mai 

eficient resursele, să îmbunătățească performanțele de mediu. 

Caracterul inovator al măsurii este dat de activitățile și acțiunile noi pe care proiectul le abordează 

pentru a rezolva problemele existente (activități demonstrative și acțiuni de informare).  

Sesiunile demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot 

acționa ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. De asemenea, interacțiunile de grup, 

schimburile de experiență, practicile și ideile pot acționa ca un catalizator pentru procesul de inovare. 

Prin expunerea la noi idei, metode și principii, prin interacțiune și învățare, fermierii devin mai bine 

pregătiți, mai receptivi la noi idei și concepte și mai înclinați să aplice tehnologii și practici inovatoare în 

domeniul lor de activitate.  

Valoarea adăugată  se evidențiază și prin criteriile specifice locale de selecție.   

Măsura va ajuta participanții  să dobândească cunoștințe pentru o mai bună gestionare a riscurilor la care 

sunt supuse exploatațiile agricole, prin adoptarea de tehnologii de producție adecvate, acțiuni de 

prevenire a riscurilor, precum și accesarea sistemelor de asigurări și a fondurilor mutuale pentru 

agricultură în vederea compensării pierderilor legate de evenimentele climatice adverse sau boli ale 

plantelor și animalelor.  

Activitățile finanțate în cadrul măsurii M1/1A vor contribui la actualizarea competențelor profesionale în 

sectorul agricol și nonagricol (microîntreprinderi) la dobândirea de abilități orientate către practicarea 

unui management tehnologic și economic eficient la nivelul exploatațiilor, adoptarea de practici 

prietenoase cu mediul.   

2.3 Contribuția publică totală a măsurii 

 

Contribuția publică totală, pentru măsura M 2/1A Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare este 

de 48000 Euro, astfel: 

Componenta I - agroalimentar = 24000 euro 

Componenta II - nonagricol = 24000 euro 

2.4 Tipul sprijinului 

 

Tipul măsurii M 2/1A Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare  este de servicii.  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

2.5 Sumele aplicabile și rata sprijinului 

 

Valoarea maximă a sprijinului este de: 

 Acțiuni de formare = maxim 24000 de euro/proiect; 
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  Acțiuni de informare = maxim 24000 de euro/proiect; 

 Activități demonstrative = maxim 5000 de euro/proiect.  

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

La baza fundamentării bugetului, solicitatul trebuie să utilizeze costul unitar standard. 

 1)Utilizarea costurilor unitare standard pentru rambursarea cheltuielilor eligibile în cadrul 

proiectelor de formare profesională poate asigura o reducere semnificativă a efortului administrativ în 

verificarea proiectelor, asigurând în același timp un control eficient în ceea ce privește stabilirea valorii 

proiectelor, respectarea  rezonabilității prețurilor pentru servicii de formare profesională și simplificarea 

procedurilor de plată către beneficiari. 

La baza stabilirii valorii costului unitar standard au fost avute în vedere următoarele elemente de 

cost, în conformitate cu cheltuielile eligibile legate de pregătirea și desfășurarea acțiunilor de 

formare profesională stabilite prin PNDR 2014-2020, pentru durata unui curs de 8 ore/zi: 

Cheltuilei pentru derularea acțiunilor de formare profesională, după cum urmează: 

-onorarii, cazare, diurna (masa) și transport pentru experții din echipa de proiect(expert formator, 

manager proiect, personal administrativ); 

-cazare, diurna(masa) și transport pentru cursanți; 

-materiale didactice și consumabile; 

-închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

-închirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de formare profesională; 

-alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare profesională, inclusiv costuri legate de 

organizarea și participarea la vizite tematice de studiu. 

Costul unitar standard a fost determinat în două variante, în funcție de posibilitățile de a opta pentru 

includerea în structura costului unitar standard a cheltuielilor privind cazarea și transportul 

participanților. 

Cele 2 variante de cost standard sunt A și B. 

COSTUL UNITAR STANDARD(A)-include costul unitar standard pentru experții formatori, manager 

proiect, diurna(masa cursanți), consumabile și materiale suport, sala de conferință cu asigurarea 

logisticii necesare, alte cheltuieli într-un cunatum de 15% din suma dintre costul unitar standard 

manager proiect și costul unitar standard expert formator. 

În aceste condiții valoarea COSTUL UNITAR STANDARD(A) este de 55 euro/persoană/zi 

COSTUL UNITAR STANDARD(B)-include costul unitar standard pentru experții formatori, manager proiect, 

diurna(masa cursanți), cazare și transport pentru participanți, consumabile și materiale suport, sala de 

conferință cu asigurarea logisticii necesare, alte cheltuieli într-un cunatum de 15% din suma dintre costul 

unitar standard manager proiect și costul unitar standard expert formator. 
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În aceste condiții valoarea COSTULUI UNITAR STANDARD(B) este de 103 euro/persoană/zi. 

Valoarea costului unitar standard(B) este de 103 euro/persoană/zi față de 55 euro/persoană/zi aferent 

costului unitar standard(A) deoarece cuprinde și cheltuieli de cazare și transport cursanți. 

Furnizorul de formare profesională poate opta pentru utilizarea uneia dintre cele 2 variante de costuri 

unitare standard.Valoarea costului unitar standard se aplică fiecărui cursant care participă la cursuri cu 

durata de 40 de ore(8 ore pe zi/ 5 zile).În aceste condiții valoarea proiectului se va calcula inmulțind 

valoarea costului unitar standard cu numărul cursanților și numărul zilelor de curs. Decontarea costurilor 

proiectului se va face în baza documentelor încărcate de beneficiar ulterior finalizării perioadei de 

implementare a activităților propuse, care vor fi verificate și avizate de către experții AFIR. 

2) În cadrul acțiunilor de informare sunt eligibile următoarele  categorii de cheltuieli: 

-Cheltuieli cu onorariile experților solicitantului/solicitantului și partenerilor(inclusiv cheltuieli 

salariale, cuprinzând contribuțiile angajatorului și angajatului, cazare , diurnă/masă și transport pentru 

experți informare, manager proiect, personal administrativ); 

-Cheltuilei pentru derularea acțiunilor de informare, după cum urmează: 

 Cazare, masă și transport participanți, duopă caz; 

 Materiale didactice și comnsumabile pentru derularea activităților proiectului, inclusiv editarea și 

tipărirea acestora; 

 Materiale de infoarmare și promovare; 

 Închirierea de echipamente necesare; 

 Inchirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de informare; 

 Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de informare; 

    -Cheltuieli cu auditul proiectului. 

Toate cheltuielile vor fi verificate în conformitate cu instrucțiunile de plată și vor fi rambursate numai 

cheltuielile eligibile stabilite în urma procesului de verificare a dosarelor de plată depuse. 

Un proiect poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile.Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar 

pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către 

beneficiarul proiectului(solicitant/solicitant și parteneri). 

Costul pe participant/zi de informare propus în cererea de finanțare nu poate să depășească costul 

maxim de 60 euro fără TVA/partcipant/informare. 

Costul maxim de 60 euro/participant informare nu reprezintă opțiuni de costuri simplificate și prin 

urmare cheltuielile nu pot fi rambursate decât în baza unor documente justificative aferente costurilor 

eligibile suportate și plătite în conformitate cu instrucțiunile de plată, urmând ca rezonabilitatea 

costurilor să fie verificată în etapa de avizare a achizițiilor și autorizare a plăților atât global, raportat la 

costul maximal pe cursant prevăzut în cererea de finanțare, cât și raportat la fiecare categorie de 
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costuri eligibile în parte. În detalierea resurselor financiare pentru fiecare activitate în parte vor trebui 

evidențiate tipurile de cheltuieli acoperite. 

 

În situația în care, pe parcursul implementării proiectului se depășește costul pa participant de 

informare propus în cererea de finanțarepentru cheltuielile eligibile, diferența va fi suportată de 

beneficiar și va reprezenta cheltuială eligibilă din PNDR. 

3)În cadrul activităților demonstrative intră următoarele categorii de cheltuieli eligibile: 

 -Cheltuielile  cu onorariile  experților  solicitantului/solicitantului și partenerilor, managerului de 

proiect și a personalului implicat în implementarea proiectului (cheltuieli salariale - inclusiv 

contribuțiile angajatorului și angajatului , cazare,  masa și transport). 

- Cheltuielile  pentru  derularea  activităților demonstrative: 

 pentru participanți: cazare,  minim 1 masă și  1 cofee breack  1 zi și transport după caz; 

 materiale  didactice  și consumabile pentru  derularea  activităților  proiectului inclusiv editarea  

și tiparirea acestora; 

 materiale  de  informare și  promovare (exemple: gentă umăr , mapă de prezentare, printuri, 

CD, block notes) 

 închirierea de echipamente necesare; 

 închirierea de spatii pentru sustinerea activităților demonstrative 

 alte cheltuieli strict  legate de implementarea activităților demonstrative: 

1. cheltuieli   generale  de  administrație   respectiv  servicii  de  comunicații  (internet, telefon,  

servicii poștale   și  de curierat)  și plata  utilitatilor  (energia electrica,  apa, canalizare, 

salubritate, energie termica, gaze naturale); 

2. cheltuieli privind informarea și publicitatea  referitoare  la proiect realizate conform prevederilor 

Reg. 808/2014  și contractului de finanțare - Anexa nr. Ill; 

3. cheltuieli de transport pentru materiale și echipamente; 

4. închirierea de  mijloace de  transport  pentru  personalul beneficiarulu 

și materiale/echipamente și logistica pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului; 

5. cheltuieli cu auditul proiectului. 

Toate aceste cheltuieli  trebuie sa fie rezonabile, justificate și să corespunda principiilor unei 

bune gestionari financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate. 

Un proiect  poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi  

acordate doar  pentru   decontarea  cheltuielilor  eligibile  (care  vor  fi  verificate  în 

conformitate cu instrucțiunile  de plată),  cheltuielile neeligibile  urmand a fi suportate integral  

de către beneficiarul  proiectului  (solicitant/solicitant și parteneri). 
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Costul fermier/zi de activitate demontrativă nu poate să depășească 100 euro fără TVA. 

Acest plafon nu reprezinta opțiuni de costuri simplificate și prin urmare cheltuielile  nu pot fi rambursate 

decât în baza unor documente  justificative  aferente  costurilor  eligibile suportate și platite în 

conformitate cu instrucțiunile de plată, urmând ca rezonabilitatea  costurilor să fie verificată  în etapa 

de avizare a achizițiilor și autorizare a plaților atât  raportat  la costul maximal pe participant  prevazut 

în cererea de finanțare, cât   și raportat  la fiecare categorie de costuri eligibile în parte. În detalierea 

resurselor financiare pentru fiecare activitate      în parte va trebui să  fie evidențiate tipurile de 

cheltuieli acoperite. În situația în care, pe parcursul implementarii proiectului se depășește costul 

participant/zi de instruire propus în cererea de finanțare pentru cheltuielile eligibile sau se constata 

faptul că,  pentru anumite categorii de costuri nu s-a respectat principiul rezonabilității  prețurilor. 

 

2.6 Legislație europeană și națională aplicabilă 
 

Legislația europeană 

Regulamentul (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 abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

Consiliului, cu modificările și completările  ulterioare; 

Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 

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

dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de 

introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 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 ulterioare, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 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 

condiționalitatea; 

Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
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agențiile de plăti și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și 

utilizarea monedei euro, cu modificările ulterioare. 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

în ceea ce privește agențiile de plăti și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea  conturilor, 

normele referitoare  la controale, valorile mobiliare și transparență, cu modificările ulterioare; 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a Programului de 

dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 

cu modificările ulterioare. 

Legislație națională 

Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 - cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale. 

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art.6, alin.6 din H.G. nr.1186/2014 privind organizarea și 

funcționarea  Autorității  pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 

contractelor de concesiune de servicii; 

Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Nr.751/R/18.05.2017 pentru aprobarea 

structurii organizatorice, a regulamentului de organizare și funcționare pentru Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

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

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora, cu modificările și completările  ulterioare; 

Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii; 
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Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăti pentru 

Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, PFA întreprinderile individuale (II) și familiale 

(IF). 

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și 

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul garantării, aprobată prin Legea nr. 56/2016; 

Ordonanța Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar‐fiscale, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013; 

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

măsurilor Programului National de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și 

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul garantării, aprobată prin Legea nr. 56/2016; 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 966/R din 15.03.2016 privind aprobarea 

structurii organizatorice și a statului de funcții ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale  1370/R din 04.08.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu 

modificările și completările ulterioare;   

Ordinul MADR nr.207/21.06.2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind realizarea 

procedurilor de activități 

Codificare structuri MADR - adresa 34007/05.12.2017. 

2.7 Aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL) 
Acțiunile întreprinse de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIE 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). 
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Acțiunile întreprinse de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIE 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 

Capitolul 3 Depunerea proiectelor 

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din localitatea Negreni, str. 

Principală, nr.63 D, Județul Cluj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:00 - 14:00. 

Perioada de depunere a proiectelor va fi menționată în apelul de selecție.  

Alocarea pentru sesiunea I (2018) este de : 48000 Euro, din care: 

 COMPONENTA I-24000 euro pentru domeniul agroalimentar; 

 COMPONENTA II-24000  euro pentru domeniul non-agricol. 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este de 10 puncte. 

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

Capitolul 4 Categoriile de beneficiari eligibili 

4.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile  
 Solicitanții eligibili pentru măsura M 2/1 A „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” sunt :  

           

 

Fig.1. Aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL) 
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BENEFICIARI DIRECȚI 

1. Pentru acțiunile de transfer de cunoștințe(formare), solicitanții eligibili sunt entitățile publice sau 

private care activează în domeniul  formarii profesionale a adulților. 

 

2. Pentru acțiunile de informare solicitații eligibili sunt entități  publice  și/sau  private  care  au in 

obiectul  de activitate activități de informare/ organizare  a  expozițiilor,   târgurilor   și  

congreselor,care   îndeplinesc   condițiile   de eligibilitate, care  aplica individual sau în parteneriat  

cu entități publice  sau   private  ca  de  exemplu:  instituții   de  învațământ,   asociații   

profesionale, institute  de cercetare, institute și stațiuni de cercetare, etc. 

 

3. Pentru activitățile demonstrative,  beneficiarii  sunt  entități publice  sau  private,  constituite 

conform  legislației în vigoare în  Romania, care  au  prevazute în obiectul  de  activitate activități  

de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor,  realizează o propunere de proiect și depune 

cerere  de finanțare  individual sau în  parteneriat  având, în acest caz, calitatea de lider. Ei 

îndeplinesc condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție descrise în Ghid iar  parteneriatul  se  

poate  realiza  cu entități   publice sau  private ca  de  exemplu: instituții de învațământ,  asociații 

profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc.  Beneficiarii semnează 

contractele  de finanțare  și derulează activități demonstrative. 

 

BENEFICIARI INDIRECȚI 

 Grupul țintă va fi format obligatoriu din Solicitanți/Beneficiari direcți ai M1/1A, M3/2A, M4/6A, în 

funcție de domeniul pe care activează, putând fi completat cu:  

 Persoanele care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvicultură, manageri în 

agricultură și microîntreprinderi cu activitate în teritoriul ,,Poarta Transilvaniei”; 

 Persoanele aparținând etniei rome; 

 Parteneriate finanțate prin M1/1A (membrii parteneriatelor). 

În cazul persoane juridice, persoana care va participa la cursurile de formare profesională va 

fi reprezentantul legal/administratorul. 

Grupul țintă propus în cadrul unei cereri de finanțare trebuie să includă doar persoane de la nivelul 

teritoriului ,,POARTA TRANSILVANIEI”. Această selecție se va realiza ținând cont de domiciliul 

persoanelor fizice, de sediul social sau punctul de lucru în cazul persoanelor juridice. 

Furnizarea acțiunilor de formare profesională/activități de informare/activități demonstrative se va 

realiza pentru fiecare participant, pe baza acceptului acestuia, fără discriminare pe criterii de 

vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă. 
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În vederea demonstrării apartenenței la grupul țintă, beneficiarul are obligația de a verifica 

încadrarea persoanelor în grupul țintă. În acest sens, se vor solicita o serie de documente care 

să dovedească acest aspect: C . I . / B . I .  și după caz: documente care să ateste dreptul de 

folosință sau de proprietate a exploatației, respectiv înscrierea exploatației la APIA sau la Registrul 

agricol/extras din registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau circumscripția veterinară din 

anul în curs sau anul precedent în funcție de termenul de înscriere la APIA, contracte de 

finanțare/adeverință eliberată de către GAL care să ateste calitatea de solicitanți/beneficiarii  ai 

măsurilor M1/1A, M3/2A sau M4/6A, ș.a. 

Beneficiarul poate solicita și alte documente suplimentare relevante pentru a se asigura de 

încadrarea corectă în grupul țintă. 

GAL/AFIR va verifica încadrarea corectă a participanților în categoria grupului țintă în baza 

documentelor furnizate de beneficiar. AFIR poate decide neeligibilitatea cheltuielilor efectuate 

de către beneficiar cu participanții la acțiunile măsurii p e n t r u  care nu poate demonstra 

apartenența la grupul țintă. 

Capitolul 5 Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii M 2/1A, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

EG1. Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

 Persoane juridice de drept public; 

 Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial; 

 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. 

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii de 

servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. 

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din 

documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se 

Atenție!  

Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă la mai multe acțiuni derulate prin M2/1A 

sau cursuri de formare profesională sprijinite prin alte programe cu finanțare nerambursabilă. pe aceeași 

tematică. În acest sens, participanții vor depune o declarație pe propria răspundere că nu au participat 

la un curs gratuit pe aceeași tematică iar pe parcursul implementării proiectelor se vor solicita 

documente justificative reglementate prin proceduri  specifice pentru verificarea îndeplinirii acestei 

condiții. 
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verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a 

acestuia. 

EG2. Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, 

preluate din Fișa măsurii din SDL? 

Se verifică la nivel AFIR. 

EG3. Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât 

și pentru FEADR? 

Se verifică : Expertul GAL solicită prin adresă către AFIR să verifice și să comunice dacă solicitantul este 

înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR. 

EG4. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, 

anexă la Cererea de finanțare? 

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor 

punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și semnată. 

EG 5. Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

Se vor verifica: Pentru  verificarea  acestui  criteriu  de  eligibilitate  se  vor  depune  ca  documente 

justificative: 

Declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că solicitantul nu se află în procedură de 

insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității 

sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau 

de reglementările naționale. 

În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial se va verifica, doar unde este cazul, și 

certificatul constatator din care să reiasă date privind concordatul preventiv și fapte aflate sub 

incidența art. 21 lit. e-h din Legea 26/1990 privind registrul comerțului – Republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 26/1990. 

Verificarea aferentă stării de faliment sau lichidare nu se aplică în cazul în care solicitantul este o 

persoană juridică de drept public. 

VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE 

EG 6. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare 

profesională/acțiuni de informare/activități demonstrative; 

Se vor verifica: 

1. Pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: 

 Obiectul principal sau obiectul secundar de activitate autorizat, în conformitate cu 

prevederile Legii 359/2004, prevăzut în Certificatul constatator emis de către Oficiul 

Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii CF, trebuie să cuprindă codul 
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CAEN 8559–Alte forme de învățământ, pentru acțiunile de transfer de cunoștințe (formare) 

și acțiunile de informare sau codul CAEN 8230-Activități de organizare a expozițiilor, 

târgurilor și congreselor pentru acțiunile demonstrative. 

 Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de 

activitate/activitățile specifice ale entității; 

2. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: 

 Extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei 

circumscripție teritorială își are sediul; 

 Documentele statutare inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, 

dacă este cazul; 

 Hotărârea judecătorească de înființare. 

 Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de 

activitate/activitățile specifice ale entității privind formarea profesională; 

3. Persoane juridice de drept public:  

 Documente relevante privind obiectul de activitate/activitățile specifice ale entității privind 

formarea profesională. 

EG 7. Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice 

de formare, demonstrative sau de informare; 

Se vor verifica: Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente 

justificative:  

 Declarația pe propria răspundere că solicitantul deține sau se angajează să asigure 

capacitatea tehnică necesară (Anexa 5). 

Pentru capacitatea financiară vor fi prezentate situațiile financiare pentru solicitant 

înregistrate la Administrația Financiară – bilanț – formularele 10, și 20 pentru anii n, n-1 și n-2 (după 

caz), unde n este anul 2017 pentru prezentul apel de propuneri de proiecte. 

Se verifică faptul că media cifrei de afaceri/veniturilor pentru anii n, n-1 și n -2 (unde este cazul) 

este 1 0 % din valoarea grantului în cazul în care aplică individual sau 10% din valoarea 

activităților asumate de acesta prin Acordul de parteneriat în cazul în care aplică în parteneriat. 

Verificarea aferentă capacității 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 procesului 

de selecție, respectiv până la prima cerere de plată care conține cheltuieli aferente persoanei 

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

entităților publice. 
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Cursul de schimb utilizat pentru verificarea situațiilor financiare este: 

- Pentru situațiile financiare aferente anului 2015: 1 euro=4,4828 lei; 

- Pentru situațiile financiare aferente anului 2016: 1 euro=4,5240 lei; 

- Pentru situațiile financiare aferente anului 2017: 1 euro=4,5390 lei. 

 

EG 8. Solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele 

umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului 

Se vor verifica: Cererea de finanțare 

EG 9. Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat. 

Se vor verifica: 

Atenție! Solicitantul va propune un număr de experți considerat de către acesta necesar pentru 

implementarea cu succes a activităților proiectului și a căror specializare corespunde 

activităților derulate prin proiect. 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

 Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi 

desfășurate de fiecare expert propus; 

 Declarații de disponibilitate pentru toți experții implicați în proiect; 

 Certificat formator/adeverință prin care se dovedește că profesează într-o funcție didactică 

la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic sau adeverință prin care 

se dovedește că este cadru didactic la nivelul învățământului superior - asistent/lector/ 

conferențiar/profesor universitar și care să ateste vechimea în muncă și disciplinele predate 

pentru cadrele didactice; 

 Copie după diploma de licență a fiecărui expert,  cu respectarea specializării pentru 

activitățile derulate prin proiect; 

Atenție! 

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, cifra de afaceri/veniturile pentru anii 

n, n-1, n-2 trebuie să fie cel puțin egală cu 10% din valoarea cumulată a activităților asumate 

de acesta prin toate acordurile de parteneriat, 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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 Pentru cadrele didactice, nu este necesară copia diplomei de licență pentru disciplinele pe 

care le predau în sistemul de învățământ. Pentru predarea altor discipline, în afara celor 

predate în sistemul de învățământ, aceștia vor prezenta copie după diploma de licență. 

 CV - uri care prezintă semnătura și numele în clar ale experților, formatorilor sau cadrelor 

didactice, din care să reiasă experiența similară; 

 Adeverință/certificat/orice alt tip de document asimilat care să ateste participarea 

experților, în ultimii trei ani, la o formă de instruire (cursuri, conferințe, semănării, 

simpozioane, etc.) în domeniul de activitate pentru care sunt propuși în proiect sau 

declarație prin care se obligă ca experții să urmeze acest tip de instruire menționat anterior, 

în domeniul de activitate pentru care sunt propuși în proiect, formă de instruire ce trebuie 

finalizată până la semnarea contractului de finanțare. 

EG 10. Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea  sau au domiciliul în 

teritoriul “GAL POARTA TRANSILVANIEI”.  

Se va verifica: Cererea de finanțare 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

EG 11. Solicitantul propune un proiect care se va implementa în teritoriul ”POARTA TRANSILVANIEI”; 

 

 

 

 

Se va verifica:  Cererea de finanțare.  

EG 12. Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în 

România; 

Se vor verifica: 

1. Pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: 

 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului valabil la 

data depunerii CF; 

 Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie 

care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu scop 

patrimonial constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România. 

2. Pentru persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: 

 Extras din Registrul asociaţiilor și fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei 

circumscripţie teritorială îşi are sediul; 

Spațiul rural eligibil LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” 

În accepțiunea SDL 2015-2020 și implicit a acestei măsuri, spațiul rural eligibil este definit ca 

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

unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5, care fac parte din teritoriul ,, Poarta 

Transilvaniei”. 
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 Documentele statutare inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, 

dacă este cazul; 

 Hotărârea judecătorească de înființare; 

 Orice alt document emis de către autorități/entități competente cu valoare probatorie 

care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat fără scop 

patrimonial constituită în conformitate cu legislația în vigoare în România. 

3. Persoane juridice de drept public: 

a. Documente relevante privind înființarea instituției. 

Atenție Toate documentele vor fi valabile la data depunerii cererii de finanțare. 

EG 13. Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte similare; 

Se va verifica dacă solicitantul a realizat prestări de servicii de activități de formare și/sau activități 

demonstrative și de informare în cel puțin un contract de servicii /contract de finanțare. 

Pentru verificarea acestei condiții de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

 cel puțin un contract de prestări servicii sau contract de finanțare implementat, în care a 

realizat activități de formare și/sau activități  demonstrative și/sau informare. 

 document privind aprobarea cererii de plată finale sau recomandare de bună execuție. 

EG 14. Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de 

asigurări sociale către bugetul de stat. 

Se vor verifica: 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

La data depunerii Cererii de finanțare, solicitantul va depune Certificate de atestare fiscală valabile, 

care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice 

și de Primăriile pe raza cărora își au sediul social, puncte de lucru și graficul de reeșalonare a datoriilor 

către bugetul consolidat. 

 5.2 Dispoziții privind partenerii 
 

Solicitantul poate aplica în parteneriat cu: 

 Organizații juridice legal constituite – ca de exemplu ONG-uri, instituții publice, instituții 

private, etc. care au în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare 

profesională și/sau activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare/Acordului de 

parteneriat. 

Pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, partenerii vor depune următoarele documente: 
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Criteriu de 
eligibilitat

e 

Persoană juridică de 
drept privat cu scop 

patrimonial 

Persoană juridică de drept 
privat fără scop 

patrimonial 

Persoană 
Juridică 

de drept public 

EG 1 
 

-Certificatul constatator 

eliberat de Oficiul 

Național al  Registrului  

Comerțului, valabil  la  

data  depunerii CF, în 

care să  se menționeze 

minim următoarele 

informații: acționarii/ 

asociații, reprezentanții 

legali ai societății,  punctele 

de lucru,  domeniile 

de activitate,  date  privind 

concordatul  preventiv 

și fapte aflate sub 

incidența art. 21 lit. e-

h din Legea nr. 

26/1990. 

- Orice alt document 

emis de către 

autorități/entități 

competente cu valoare 

probatorie care atestă 

încadrarea în categoria 

de persoană juridică 

de drept privat cu 

scop patrimonial 

constituită în 

conformitate cu 

legislația în vigoare în 

România; 

-Documentele statutare 

inclusiv actele adiționale 

și hotărârile judecătorești 

de modificare, dacă este 

cazul (copie,      cu      

mențiunea 

„conform cu originalul”, 

semnată de 

reprezentantul legal al 

solicitantului, pe fiecare 

pagină). 

-Hotărârea 

judecătorească de 

înființare (copie, cu 

mențiunea „conform cu 

originalul”, semnată de 

reprezentantul legal al 

solicitantului, pe fiecare 

pagină); 

-Extras actualizat din 

Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor sau certificat 

emis de Judecătorie sau 

Tribunal, care să ateste 

numărul de înregistrare al 

persoanei juridice și 

situația 

juridică a acesteia 

(original sau copie 

legalizată); 

- Orice alt document emis 

de către 

autorități/entități 

competente cu valoare 

probatorie care atestă 

încadrarea în categoria 

de persoană juridică de 

drept privat fără scop 

patrimonial constituită în 

conformitate cu legislația 

- Actul de înființare al 

instituției respective, 

semnat și ștampilat de 

către reprezentantul legal 

al instituției. 
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în vigoare în România; 

EG 2 Nu este cazul!(Verifcare 

nivel AFIR) 

Nu este cazul!(Verifcare nivel 

AFIR) 

Nu este cazul!(Verifcare nivel 

AFIR) 

EG 3 Verificarea la nivel AFIR a 

registrului debitorilor 

pentru SAPARD și FEADR 

Verificarea la nivel AFIR a 

registrului debitorilor pentru 

SAPARD și FEADR 

Verificarea la nivel AFIR a 

registrului debitorilor pentru 

SAPARD și FEADR 

EG 4 Cererea de 

finanțare.(Declarația pe 

proprie răspundere). 

Cererea de 

finanțare(Declarația pe 

propria răspundere). 

Cererea de 

finanțare(Declarația pe 

propria răspundere). 

EG 5 Declarație pe propria 

răspundere din care să 

reiasă faptul că partenerul 

nu se află în procedură de 

insolvență,   faliment, 

reorganizare judiciară, 

dizolvare, lichidare sau 

suspendare temporară a 

activității sau nu se află în 

situații similare în urma 

unei proceduri de aceeași 

natură prevăzute de 

legislația sau de 

reglementările naționale. 

(se va completa Anexa 4); 

-Certificatul constatator 

eliberat de Oficiul 

Național al  Registrului  

Comerțului, valabil  la  

data  depunerii CF, în 

care să se 

menționeze minim 

următoarele informații: 

acționarii/asociații, 

reprezentanții legali ai 

societății,  punctele 

de lucru, domeniile de 

activitate, date privind 

concordatul preventiv și 

fapte aflate sub incidența 

art. 21 lit. e-h din Legea 

nr. 26/1990. 

Declarație pe propria 

răspundere din care să reiasă 

faptul că partenerul nu se 

află în procedură de 

insolvență,            faliment, 

reorganizare judiciară, 

dizolvare, lichidare sau 

suspendare temporară a 

activității sau nu se află în 

situații similare în urma unei 

proceduri de aceeași natură 

prevăzute de legislația sau 

de reglementările naționale. 

(se va completa Anexa 4); 

-Extras actualizat din 

Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor sau certificat 

emis de Judecătorie sau 

Tribunal, care să ateste 

numărul de înregistrare al 

organizației și situația 

juridică a acesteia (original 

sau copie legalizată). 

Declarație pe propria 

răspundere din care să reiasă 

faptul că partenerul nu se 

află în procedură de 

insolvență,            faliment, 

reorganizare judiciară, 

dizolvare, lichidare sau 

suspendare temporară a 

activității sau nu se află în 

situații similare în urma unei 

proceduri de aceeași natură 

prevăzute de legislația sau de 

reglementările naționale. (se 

va completa Anexa 4); 

EG 6 Obiectul principal sau 

obiectul secundar de 

Extras din Registrul 

asociațiilor și fundațiilor 

Documente relevante privind 

obiectul de 
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activitate autorizat, în 

conformitate cu 

prevederile Legii 

359/2004, prevăzut în 

Certificatul constatator 

emis de către Oficiul 

Național al Registrului 

Comerțului, valabil la data 

depunerii CF, trebuie să 

cuprindă codul CAEN 8559–

Alte forme de învățământ, 

pentru acțiunile de 

transfer de cunoștințe 

(formare) și acțiunile de 

informare sau codul CAEN 

8230 - Activități de 

organizare a expozițiilor, 

târgurilor și congreselor 

pentru acțiunile 

demonstrative. 

-Altedocumente relevante 

cu valoare probatorie din 

care să reiasă obiectul de 

activitate/activitățile 

specifice ale entității; 

aflat la grefa judecătoriei în 

a cărei circumscripție 

teritorială își are sediul; 

-Documentele statutare 

inclusiv actele adiționale și 

hotărârile judecătorești de 

modificare, dacă este cazul; 

-Hotărârea judecătorească 

de înființare. 

-Alte documente relevante 

cu valoare probatorie din 

care să reiasă obiectul de 

activitate/activitățile 

specifice ale entității privind 

formarea profesională; 

activitate/activitățile 

specifice ale entității privind 

formarea profesională. 

EG 7 Declarația pe propria 

răspundere că partenerul 

deține sau se angajează să 

asigure capacitatea 

tehnică necesară (Anexa 

5). 

 

-Pentru capacitatea 

financiară vor    fi 

prezentate situațiile 

financiareînregistrate la 

Administrația Financiară- 

-Declarația pe propria 

răspundere că partenerul 

deține sau se angajează să 

asigure capacitatea tehnică 

necesară (Anexa 5). 

 

- Pentru capacitatea 

financiară vor fi prezentate 

situațiile financiare 

înregistrate la Administrația 

Financiară- bilanț – 

formularele 10, și 20 pentru 

Declarația pe propria 

răspundere că partenerul 

deține sau se angajează să 

asigure capacitatea tehnică 

necesară (Anexa 5). 

- Nu e cazul. Capacitatea 

financiară va fi dovedită 

ulterior procesului de 

selecție, respectiv până la 

prima cerere de plată care 

conține           cheltuieli 

aferente persoanei juridice 
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bilanț – formularele 10, și 

20 pentru anii n, n-1 și n-2 

(după caz), unde n este 

anul 2016. 

Se verifică faptul că media 

cifrei de afaceri pentru 

anii n, n-1 și n-2 este  

minim 50% din valoarea 

activităților asumate de 

acesta prin Acordul de 

parteneriat 

anii n, n-1 și n-2 (după caz), 

unde n este anul 2016 

Se verifică faptul că media 

veniturilor pentru anii n, n-1 

și n-2 este minim 50% din 

valoarea activităților 

asumate de acesta prin 

Acordul de parteneriat. 

de drept public, în 

conformitate cu prevederile 

specifice planificării       

bugetare 

aplicabile entităților publice. 

Cursul de schimb utilizat 

pentru verificarea situațiilor 

financiare este: 

-Pentru situațiile financiare 

aferente anului 2015: 1 

euro=4,4828 lei 

-Pentru situațiile financiare 

aferente anului 2016: 1 

euro=4,5240 lei 

-Pentru situațiile financiare 

aferente anului 2017:         1 

euro=4,5390 lei 

ATENȚIE! 

•În situația în care o entitate 

juridică, în calitate de 

solicitant sau partener în mai 

multe proiecte este selectată 

pentru implementarea mai 

multor proiecte în cadrul M1, 

la nivelul AFIR va fi realizată 

o verificare a capacității 

financiare necesare 

implementării tuturor 

proiectelor. 

•Astfel, pentru încheierea 

contractelor de finanțare, 

cifra de afaceri/veniturile 

pentru anii n, n-1, n-2 

trebuie să fie cel puțin egală 

cu 50% din valoarea cumulată 

a activităților asumate de 

acesta prin toate acordurile 

de parteneriat semnate în 

cadrul M1, 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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EG 8 Cererea de finanțare Cererea de finanțare Cererea de finanțare 

EG 9 -Lista personalului 

implicat în proiect cu 

specificarea activităților 

ce urmează a fi 

desfășurate de fiecare 

expert propus; 

-Declarații de 

disponibilitate pentru toți 

experții implicați în 

proiect; 

-Certificat 

formator/adeverință prin 

care se dovedește că 

profesează într-o funcție 

didactică la nivelul 

învățământului liceal, 

vocațional, profesional și 

tehnic sau adeverință prin 

care se dovedește că este 

cadru didactic la nivelul 

învățământului superior - 

asistent/lector/ 

conferențiar/profesor 

universitar și care să 

ateste vechimea în muncă 

și disciplinele predate 

pentru cadrele didactice; 

-Copie după diploma de 

licență a fiecărui expert, 

cu respectarea 

specializării pentru 

activitățile derulate prin 

proiect; 

-Pentru cadrele didactice, 

nu este necesară copia 

diplomei de licență pentru 

disciplinele pe care le 

predau în sistemul de 

învățământ. Pentru 

predarea altor discipline, 

în afara celor predate în 

sistemul de învățământ, 

aceștia vor prezenta copie 

-Lista personalului 

implicat în proiect cu 

specificarea activităților 

ce urmează a fi 

desfășurate de fiecare 

expert propus; 

-Declarații de 

disponibilitate pentru toți 

experții implicați în 

proiect; 

-Certificat 

formator/adeverință prin 

care se dovedește că 

profesează într-o funcție 

didactică la nivelul 

învățământului liceal, 

vocațional, profesional și 

tehnic sau adeverință prin 

care se dovedește că este 

cadru didactic la nivelul 

învățământului superior - 

asistent/lector/ 

conferențiar/profesor 

universitar și care să 

ateste vechimea în muncă 

și disciplinele predate 

pentru cadrele didactice; 

-Copie după diploma de 

licență a fiecărui expert, 

cu respectarea 

specializării pentru 

activitățile derulate prin 

proiect; 

-Pentru cadrele didactice, 

nu este necesară copia 

diplomei de licență pentru 

disciplinele pe care le 

predau în sistemul de 

învățământ. Pentru 

predarea altor discipline, 

în afara celor predate în 

sistemul de învățământ, 

aceștia vor prezenta copie 

-Lista personalului 

implicat în proiect cu 

specificarea activităților 

ce urmează a fi 

desfășurate de fiecare 

expert propus; 

-Declarații de 

disponibilitate pentru toți 

experții implicați în 

proiect; 

-Certificat 

formator/adeverință prin 

care se dovedește că 

profesează într-o funcție 

didactică la nivelul 

învățământului liceal, 

vocațional, profesional și 

tehnic sau adeverință prin 

care se dovedește că este 

cadru didactic la nivelul 

învățământului superior - 

asistent/lector/ 

conferențiar/profesor 

universitar și care să 

ateste vechimea în muncă 

și disciplinele predate 

pentru cadrele didactice; 

-Copie după diploma de 

licență a fiecărui expert, 

cu respectarea 

specializării pentru 

activitățile derulate prin 

proiect; 

-Pentru cadrele didactice, 

nu este necesară copia 

diplomei de licență pentru 

disciplinele pe care le 

predau în sistemul de 

învățământ. Pentru 

predarea altor discipline, 

în afara celor predate în 

sistemul de învățământ, 

aceștia vor prezenta copie 
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după diploma de licență. 

-CV - uri care prezintă 

semnătura și numele în 

clar ale experților, 

formatorilor sau cadrelor 

didactice, din care să 

reiasă experiența similară; 

-

Adeverință/certificat/oric

e alt tip de document 

asimilat care să ateste 

participarea experților, în 

ultimii trei ani, la o formă 

de instruire (cursuri, 

conferințe, semănării, 

simpozioane, etc.) în 

domeniul de activitate 

pentru care sunt propuși 

în proiect sau declarație 

prin care se obligă ca 

experții să urmeze acest 

tip de instruire menționat 

anterior, în domeniul de 

activitate pentru care 

sunt propuși în proiect, 

formă de instruire ce 

trebuie finalizată până la 

semnarea contractului de 

finanțare. 

după diploma de licență. 

-CV - uri care prezintă 

semnătura și numele în 

clar ale experților, 

formatorilor sau cadrelor 

didactice, din care să 

reiasă experiența similară; 

-

Adeverință/certificat/oric

e alt tip de document 

asimilat care să ateste 

participarea experților, în 

ultimii trei ani, la o formă 

de instruire (cursuri, 

conferințe, semănării, 

simpozioane, etc.) în 

domeniul de activitate 

pentru care sunt propuși 

în proiect sau declarație 

prin care se obligă ca 

experții să urmeze acest 

tip de instruire menționat 

anterior, în domeniul de 

activitate pentru care 

sunt propuși în proiect, 

formă de instruire ce 

trebuie finalizată până la 

semnarea contractului de 

finanțare. 

după diploma de licență. 

-CV - uri care prezintă 

semnătura și numele în 

clar ale experților, 

formatorilor sau cadrelor 

didactice, din care să 

reiasă experiența similară; 

-

Adeverință/certificat/oric

e alt tip de document 

asimilat care să ateste 

participarea experților, în 

ultimii trei ani, la o formă 

de instruire (cursuri, 

conferințe, semănării, 

simpozioane, etc.) în 

domeniul de activitate 

pentru care sunt propuși 

în proiect sau declarație 

prin care se obligă ca 

experții să urmeze acest 

tip de instruire menționat 

anterior, în domeniul de 

activitate pentru care 

sunt propuși în proiect, 

formă de instruire ce 

trebuie finalizată până la 

semnarea contractului de 

finanțare. 

EG 10 Verificarea cererii de 

finanțare. 

Verificarea cererii de 

finanțare. 

Verificarea cererii de 

finanțare. 

EG 11 Verificarea cererii de 

finanțare. 

Verificarea cererii de 

finanțare. 

Verificarea cererii de 

finanțare. 

EG 12 Certificatul constatator 

eliberat de Oficiul 

Național al Registrului 

Comerţului valabil la 

data depunerii CF 

Orice alt document 

Extras din Registrul 

asociaţiilor și fundaţiilor 

aflat la grefa judecătoriei 

în a cărei circumscripţie 

teritorială îşi are sediul; 

Documentele statutare 

Documente relevante 

privind înființarea 

instituției 
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emis de către 

autorităţi/entităţi 

competente cu valoare 

probatorie care atestă 

încadrarea în categoria 

de persoană juridică de 

drept privat cu scop 

patrimonial constituită 

în conformitate cu 

legislaţia în vigoare în 

România. 

 

inclusiv actele adiționale 

și hotărârile judecătorești 

de modificare, dacă este 

cazul; 

Hotărârea judecătorească de 

înființare; 

Orice alt document emis 

de către 

autorități/entități 

competente cu valoare 

probatorie care atestă 

încadrarea în categoria 

de persoană juridică de 

drept privat fără scop 

patrimonial constituită în 

conformitate cu legislația 

în vigoare în România. 

 

EG 13 Solicitantul a realizat 

prestări de servicii de 

activități de formare 

și/sau activități 

demonstrative și de 

informare în cel puțin 

un contract de servicii 

/contract de finanțare. 

Solicitantul a realizat 

prestări de servicii de 

activități de formare 

și/sau activități 

demonstrative și de 

informare în cel puțin un 

contract de servicii 

/contract de finanțare. 

Solicitantul a realizat 

prestări de servicii de 

activități de formare 

și/sau activități 

demonstrative și de 

informare în cel puțin un 

contract de servicii 

/contract de finanțare. 

EG 14 Solicitantul va depune 

Certificate de atestare 

fiscală valabile, care să 

ateste lipsa datoriilor 

scadente fiscale și 

sociale emise de 

Direcția Generală a 

Finanțelor Publice și de 

Primăriile pe raza 

cărora își au sediul 

social, puncte de lucru 

și graficul de 

reeșalonare a datoriilor 

către bugetul 

consolidat. 

Solicitantul va depune 

Certificate de atestare 

fiscală valabile, care să 

ateste lipsa datoriilor 

scadente fiscale și sociale 

emise de Direcția 

Generală a Finanțelor 

Publice și de Primăriile pe 

raza cărora își au sediul 

social, puncte de lucru și 

graficul de reeșalonare a 

datoriilor către bugetul 

consolidat. 

Solicitantul va depune 

Certificate de atestare 

fiscală valabile, care să 

ateste lipsa datoriilor 

scadente fiscale și sociale 

emise de Direcția 

Generală a Finanțelor 

Publice și de Primăriile pe 

raza cărora își au sediul 

social, puncte de lucru și 

graficul de reeșalonare a 

datoriilor către bugetul 

consolidat. 

 

Parteneriatele constituite în baza Acordului de parteneriat (fără personalitate juridică) trebuie să 

prezinte ca documente justificative: 
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‐„Acord de parteneriat”, Anexa 2 – în care se specifică faptul că, înainte de semnarea contractului de 

finanțare acesta va fi autentificat. 

 

Beneficiarul va purta responsabilitatea finală în fața MADR pentru implementarea și managementul 

proiectului. 

CAPITOLUL 6 CHELTUELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

 

6.1 Cheltuieli eligibile 
 

Proiectele vor viza, obligatoriu, activități care vor răspunde celor 3(trei) obiective transversale: inovare, 

mediu și climă. 

Un proiect poate viza un singur tip de acțiune, respectiv formare profesională, informare sau acțiuni 

demonstrative. 

În cadrul măsurii  M2/1A „ Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare ” pot fi realizate următoarele 

tipuri de acțiuni eligibile: 

 Acțiuni de formare profesională (cursuri de scurtă durată: inițiere, perfecționare), cu perioade 

diferențiate de pregătire, în funcție de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de 

tematica programului de formare profesională. 

 Acțiuni de informare: activități de difuzare a informațiilor cu privire la agricultură, protecția 

mediului, schimbări climatice, sectorul angro-alimentar, în scopul de a conștientiza grupul țintă 

În cazul parteneriatelor: 

 Liderul și fiecare partener prin reprezentantul legal va prezenta o declarație de 

eligibilitate pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de 

eligibilitate solicitate. Modelul declarației de eligibilitate pe proprie răspundere este 

prevăzut în Anexa 5 aferentă la prezentul ghid 

 Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 4 la prezentul ghid al solicitantului 

trebuie să conţină obligatoriu informaţiile solicitate. 

 Indiferent de numărul de parteneri declarat prin cererea de finanţare, dacă până la 

finalizarea implementării proiectului unul sau mai mulţi dintre parteneri se retrag, se va indica 

modul în care restul partenerilor preiau obligaţiile partenerului/partenerilor retraşi cu 

respectarea criteriilor de selecție; totodată, menţionăm că  se poate înlocui partenerul retras 

cu altul, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție şi asumarea angajamentelor 

partenerului retras. 

 În bugetul proiectului şi în calendarul de activităţi vor trebui să se evidenţieze distinct 

cheltuielile, obligaţiile şi modul de împărţire a activităților. 
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asupra cunoștințelor relevante pentru activitatea desfășurată la locul de muncă. 

 Activități demonstrative realizate prin diverse sesiuni practice care vizează metode noi de 

protecție a culturilor sau tehnici specifice de producție (de ex: conservarea biodiversității sau 

adaptarea la schimbările climatice. Activitatea poate avea loc într-o fermă sau în alte locații, cum ar 

fi: centre de cercetare, expoziții, târguri de profil, etc.); 

Atenție!  

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

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

 

CHELTUIELILE ELIGIBILE PENTRU ACȚIUNI DE FORMARE PROFESIONALĂ  

 

 Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, diurnă(masă) și transport pentru experții din 

echipa de proiect-expert formator, manager proiect, personal administrativ);  

 Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: cazare, masă și transport participanți, 

după caz; materiale didactice și consumabile; închirierea de echipamente necesare; închirierea 

de spatii pentru susținerea acțiunilor de formare profesională;  

 Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de formare profesională, inclusiv costuri 

legate de organizarea și participarea la vizite tematice de studiu. 

 

CHELTUIELILE ELIGIBILE PENTRU ACȚIUNI DE INFORMARE 

 

 Cheltuielile cu onorariile  experților solicitantului și  partenerilor  (inclusiv cheltuieli  

salariale,  cuprinzând contribuțiile angajatorului  și angajatului,  cazare,  diurna sau masă și 

transport pentru ex perții în  informare, manager proiect, personal administrativ); 

Există doua variante posibile pentru  asigurarea  personalului  implicat în proiect: 

1. Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați  cu contract individual de muncă, în 

conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este  eligiblă plata salariilor  acestora. În 

acest  caz,  acești experți sunt  exclusiv  persoane fizice.  Sunt  eligibile  pentru   ajutor financiar  

inclusiv  costurile cu  toate   taxele  și  impozitele aferente salariilor  personalului  angajat  de 

prestator cu contract de munca , cu conditia  ca acestea sa fie  platite  doar  pentru  zilele  

efectiv  lucrate de expert pentru  proiect. 

2. Beneficiarul  poate  contracta serviciile  de specialitate în baza  unor contracte de  prestări  

servicii  cu  P.F.A/I.I, situație în  care  plata  se va realiza   pe  baza  de  factură. În  acest  caz,  

modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de  stat este   în  responsabilitatea expertului 

care a prestat serviciul  respectiv  (PFA sau II). 

 Cheltuielile  reprezentând taxe și impozite  aferente onorariilor  sunt eligibile.  
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Onorariile  experților  implicați  în  realizarea  proiectului includ și cheltuielile de transport, cazare și 

diurnă/masă. 

 Cheltuielile pentru derularea acțiunilor de informare, dupa cum urmează: 

 cazare, masa și transport  participanți, după caz; 

 materiale didactice și consumabile pentru derularea  activităților  proiectului, inclusiv 

editarea  și tiparirea acestora; 

 materiale de informare și promovare; 

 închirierea de echipamente necesare; 

 închirierea de spatii pentru sustinerea  actiunilor de informare; 

 alte cheltuieli strict legate de implementarea  actiunilor de informare;  

 cheltuieli cu auditul proiectului 

 

CHELTUIELILE ELIGIBILE PENTRU ACȚIUNILE DEMONSTRATIVE 

 

 Cheltuielile  cu onorariile  experților  solicitantului/solicitantului și partenerilor, 

managerului de proiect și a personalului implicat în implementarea proiectului  

(cheltuieli salariale - inclusiv contribuțiile angajatorului și angajatului, cazare,  masă și 

transport). 

Exista doua variante  posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect: 

1. Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă, în 

conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este eligibilă plata salariilor acestora.  

În acest caz, acești experți  sunt  exclusiv  persoane  fizice.  Sunt eligibile  pentru  ajutor 

financiar inclusiv costurile  cu  toate   taxele  și impozitele  aferente salariilor personalului 

angajat de prestator cu contract de munca, cu conditia ca acestea sa fie platite doar pentru 

zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect. . Pentru a evita dubla finanțare a cheltuielilor 

sau decontarea  nejustificata din FEADR a drepturilor salariale, în cazul experților implicați în 

alte  raporturi de munca se va avea în vedere evitarea suprapunerii programului de lucru. 

2. Beneficiarul poate  contracta  serviciile de specialitate  în baza unor contracte  de  prestari 

servicii cu PFA/I.I., situație în care  plata se va realiza pe bază de factură. În acest caz, 

modalitatea de plata a contributțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului 

care a prestat serviciul respectiv (PFA sau II ). 

 Cheltuielile reprezentand  taxe și impozite aferente  onorariilor sunt eligibile. 

Onorariile experților implicați în realizarea proiectului includ și cheltuielile de transport, cazare și 

masa. 

 Cheltuielile  pentru  derularea  activităților demonstrative: 
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 pentru participanții: cazare,  minim 1 masă și 1 cofee breack/1 zi și transport 

după caz; 

  materiale  didactice  și consumabile pentru  derularea  activiăților proiectului, 

inclusiv editarea  și tiparirea acestora; 

 materiale  de  informare și  promovare (exemple: geantă umăr , mapa de 

prezentare, printuri, CD, block notes) 

 închirierea de echipamente necesare; 

 închirierea de spații pentru susținerea activităților demonstrative 

 alte cheltuieli strict  legate de implementarea activităților demonstrative: 

a. cheltuieli   generate  de  administrație,   respectiv  servicii  de  comunicații       
(internet, telefon,  servicii poștale și  de curierat)  și plata  utilităților  
(energia electrica,  apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze 
naturale); 

b. cheltuieli  privind informarea și publicitatea  referitoare  la proiect,                                                         

realizate conform prevederilor Reg. 808/2014 și contractului de finanțare - 

Anexa nr. Ill; 

c. cheltuieli de transport pentru materiale și echipamente; 

d. Închirierea de mijloace de transport pentru personalul beneficiarului și 

materiale/echipamente și logistica pentru derularea acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

e. cheltuieli cu auditul proiectului. 

Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei bune gestionări 

financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate. 

Nr. 
Crt. 

ACTIVITATE 
COST 

MAXIM/PARTICIPANT/ZI 
CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

I.FORMARE PROFESIONALĂ 

I.1. COMPONENTA I - Agricol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.1 

A).Domeniul -Îmbunătățitrea 

cunoștințelor tehnice și economice, 

specifice pentru practicarea și 

gestionarea activităților în domeniul 

agricol și agroalimentar ale 

fermierilor, precum și 

managementul general al fermei: 

Tematica acțiunilor: Îmbunătățirea 

cunoștințelor fermierilor în scopul 

practicării de tehnici și tehnologii 

55 euro/participant/zi  

sau  

103 euro/participant/zi 

Cheltuieli cu onorariile 

experților solicitantului/ 

solicitantului și partenerilor 

(cheltuieli salariale inclusiv 

contribuțiile angajatorului și 

angajatului, onorarii, 

cazare, masă și transport 

pentru formatori, manager 

proiect, personal implicat în 

activitatea de management 
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agricole și inovative, inclusiv ca 

urmare a rezultatelor cercetării, 

pentru fermieri,  în special pentru 

beneficiari ai măsurii M3/2A 

“Exploatatii agricole” – 35 ore 

maximum; 

Îmbunătățirea cunoștințelor legate 

de standarde comunitare la nivelul 

fermei, gestionarea gunoiului           

de           grajd, 

îmbunătățirea  calității producției 

– fermieri, în special beneficiari de 

sprijin ai  măsurii 

M3/2A”Exploatații agricole” -24 

ore maximum; 

exploatațiile agricole – fermieri, 

în special beneficiari de sprijin 

ai măsurii M3/2A-„Exploatații 

agricole”-24 ore maximum; 

Managementul general al 

fermei/P.F.A/I.I./persoană juridică 

(contabilitate, marketing, 

cunoștințe TIC, management) – 

î n  special beneficiari de sprijin ai 

măsurilor M 3/2A și M4/6A– 40 

ore maximum. 

 

 

 

 

și implementare inclusiv 

personal administrativ. 

Cheltuieli pentru derularea 

acțiunilor: 

-cazare, masă și 

transport participanți, 

după caz; 

-materiale didactice

 și consumabile 

pentru derularea 

activităților proiectului 

inclusiv editarea și 

tipărirea acestora; 

-închirierea de 

echipamente necesare; 

-închirierea de spatii 

pentru susținerea 

acțiunilor de formare; 

-alte cheltuieli legate de 

implementarea acțiunilor 

de formare profesională.  

 

-cheltuieli generale de 

administrație respectiv: 

-servicii de comunicații 

(internet, telefon, servicii 

poștale și de curierat) și 

plata utilităților (energia 

electrică, apă, canalizare, 

salubritate, energie 

termică, gaze naturale); 

-servicii de traducere și 

interpretare;  

-cheltuieli de informare și 

promovare aferente 

activităților proiectului 

respectiv: materiale de 

publicitate și informare 

(geantă umăr; mapă de 

prezentare; printuri; CD, 

Block notes),   
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-costurile chiriei aferente 

spațiului în care se 

desfășoară managementul 

de proiect;  

-cheltuieli privind 

informarea și publicitatea 

referitoare la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 

și contractului de finanțare 

– Anexa nr. VI;  

-cheltuieli de transport 

pentru materiale și 

echipamente;  

-Închirierea de mijloace 

de transport pentru 

personalul beneficiarului                         

și materiale/echipamente 

și logistică pentru 

derularea acțiunilor în 

cadrul proiectului; 

-cheltuieli cu plata 

auditorului.   

-cheltuieli aferente 

organizării de evenimente;  

-cheltuieli privind 

organizarea de campanii de 

mediatizare și 

conștientizare (mass-

media);  

-costurile chiriei aferente 

spațiului în care se 

desfășoară managementul 

de proiect;  

-cheltuieli privind 

informarea și publicitatea 

referitoare la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 

și contractului de finanțare 

– Anexa nr. VI;  

-cheltuieli de transport 

pentru materiale și 
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echipamente;  

-Închirierea de mijloace de 

transport pentru personalul 

beneficiarului și 

materiale/echipamente și 

logistică pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

-cheltuieli cu plata 

auditorului.  Toate  

cheltuielile vor fi eligibile  

și verificate în 

conformitate cu 

instrucțiunile de plată și vor 

fi rambursate numai 

cheltuielile eligibile 

stabilite în urma procesului 

de verificare a dosarelor 

de plată depuse. 

I.1.2 

2.Domeniul „Dobândirea  și 

îmbunătățirea competențelor 

privind aspectele de mediu, 

schimbări climatice, gestionarea 

eficientă a resurselor naturale 

precum și implementarea 

angajamentelor de agro-mediu și 

climă și agricultură ecologică”. 

 

55 euro/participant/zi  

sau  

103 euro/participant/zi 

Cheltuieli cu onorariile 

experților solicitantului/ 

solicitantului și partenerilor 

(cheltuieli salariale inclusiv 

contribuțiile angajatorului și 

angajatului, onorarii, 

cazare, masă și transport 

pentru formatori, manager 

proiect, personal implicat în 

activitatea de management 

și implementare inclusiv 

personal administrativ. 

Cheltuieli pentru derularea 

acțiunilor: 

-cazare, masă și 

transport participanți, după 

caz; 

-materiale didactice și 

consumabile pentru 

derularea activităților 

proiectului inclusiv editarea 

și tipărirea acestora; 
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-închirierea de echipamente 

necesare; 

-închirierea de spatii pentru 

susținerea acțiunilor de 

formare; 

-alte cheltuieli legate de 

implementarea acțiunilor de 

formare profesională.  

-cheltuieli generale de 

administrație respectiv: 

-servicii de comunicații 

(internet, telefon, servicii 

poștale și de curierat) și 

plata utilităților (energia 

electrică, apă, canalizare, 

salubritate, energie 

termică, gaze naturale); 

-servicii de traducere și 

interpretare;  

-cheltuieli de informare și 

promovare aferente 

activităților proiectului 

respectiv: materiale de 

publicitate și informare 

(geantă umăr; mapă de 

prezentare; printuri; CD, 

Block notes),   

-costurile chiriei aferente 

spațiului în care se 

desfășoară managementul 

de proiect;  

-cheltuieli privind 

informarea și publicitatea 

referitoare la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 

și contractului de finanțare – 

Anexa nr. VI;  

-cheltuieli de transport 

pentru materiale și 
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echipamente;  

-Închirierea de mijloace de 

transport pentru personalul 

beneficiarului                         

și materiale/echipamente și 

logistică pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

-cheltuieli cu plata 

auditorului.   

-cheltuieli aferente 

organizării de evenimente;  

-cheltuieli privind 

organizarea de campanii de 

mediatizare și 

conștientizare (mass-

media);  

-costurile chiriei aferente 

spațiului în care se 

desfășoară managementul 

de proiect;  

-cheltuieli privind 

informarea și publicitatea 

referitoare la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 

și contractului de finanțare – 

Anexa nr. VI;  

-cheltuieli de transport 

pentru materiale și 

echipamente;  

-Închirierea de mijloace de 

transport pentru personalul 

beneficiarului și 

materiale/echipamente și 

logistică pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

-cheltuieli cu plata 

auditorului.  Toate  

cheltuielile vor fi eligibile  și 
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verificate în conformitate 

cu instrucțiunile de plată și 

vor fi rambursate numai 

cheltuielile eligibile 

stabilite în urma procesului 

de verificare a dosarelor de 

plată depuse. 

II.2. COMPONENTA II -  Nonagricol 

 

 

II.2.1 

B).Domeniul -Îmbunătățitrea 

cunoștințelor tehnice și 

economice, specifice pentru 

practicarea și gestionarea 

activităților în domeniul non-

agricol, în special turism: 

-Îmbunătățirea cunoștințelor  în 

scopul practicării de tehnici și 

tehnologii non-agricole și 

inovative, inclusiv ca urmare a 

rezultatelor cercetării – 35 ore 

maximum; 

-Îmbunătățirea cunoștințelor 

legate de standarde comunitare în 

sectorul turistic-24 ore maximum; 

-Diversificarea activităților în 

domeniul non-agricol, în special 

beneficiari de sprijin ai măsurii 

M4/6A-„Crearea și dezvoltarea 

activităților nonagricole”-24 ore 

maximum; 

-Managementul general al 

fermei/P.F.A/I.I./persoană 

juridică (contabilitate, marketing, 

cunoștințe TIC, management) – 

î n  special beneficiari de sprijin 

ai măsurilor M 3/2A și M4/6A– 40 

ore maximum. 

 

 

55 euro/participant/zi 

sau  

103 euro/participant/zi 

Cheltuieli cu onorariile 

experților solicitantului/ 

solicitantului și partenerilor 

(cheltuieli salariale inclusiv 

contribuțiile angajatorului și 

angajatului, onorarii, cazare, 

masă și transport pentru 

formatori, manager proiect, 

personal implicat în 

activitatea de management și 

implementare inclusiv 

personal administrativ. 

Cheltuieli pentru derularea 

acțiunilor: 

-cazare, masă și 

transport participanți, după 

caz; 

-materiale didactice și 

consumabile pentru derularea 

activităților proiectului 

inclusiv editarea și tipărirea 

acestora; 

-închirierea de echipamente 

necesare; 

-închirierea de spatii pentru 

susținerea acțiunilor de 

formare; 

-alte cheltuieli legate de 

implementarea acțiunilor de 

formare profesională.  

 

-cheltuieli generale de 

administrație respectiv: 

-servicii de comunicații 

(internet, telefon, servicii 

poștale și de curierat) și plata 
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utilităților (energia electrică, 

apă, canalizare, salubritate, 

energie termică, gaze 

naturale); 

-servicii de traducere și 

interpretare;  

-cheltuieli de informare și 

promovare aferente 

activităților proiectului 

respectiv: materiale de 

publicitate și informare 

(geantă umăr; mapă de 

prezentare; printuri; CD, 

Block notes),   

-costurile chiriei aferente 

spațiului în care se desfășoară 

managementul de proiect;  

-cheltuieli privind informarea 

și publicitatea referitoare la 

proiect realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 și 

contractului de finanțare – 

Anexa nr. VI;  

-cheltuieli de transport 

pentru materiale și 

echipamente;  

-Închirierea de mijloace de 

transport pentru personalul 

beneficiarului                         

și materiale/echipamente și 

logistică pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

-cheltuieli cu plata 

auditorului.   

-cheltuieli aferente 

organizării de evenimente;  

-cheltuieli privind organizarea 

de campanii de mediatizare și 

conștientizare (mass-media);  

-costurile chiriei aferente 

spațiului în care se desfășoară 

managementul de proiect;  

-cheltuieli privind informarea
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 și publicitatea 

referitoare la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 și 

contractului de finanțare – 

Anexa nr. VI;  

-cheltuieli de transport 

pentru materiale și 

echipamente;  

-Închirierea de mijloace de 

transport pentru personalul 

beneficiarului și 

materiale/echipamente și 

logistică pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

-cheltuieli cu plata 

auditorului.  Toate  

cheltuielile vor fi eligibile  și 

verificate în conformitate cu 

instrucțiunile de plată și vor 

fi rambursate numai 

cheltuielile eligibile stabilite 

în urma procesului de 

verificare a dosarelor de 

plată depuse. 

ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE 

I.1. COMPONENTA I -Agricol 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.1 

Domeniul „Dobândirea  și 

îmbunătățirea competențelor 

privind aspectele de mediu, 

schimbări climatice, gestionarea 

eficientă a resurselor naturale. 

Tematica acțiunilor 

demonstrative: 

1.Masurile de management 

aplicabile  Ia nivelul fermei 

necesare pentru conformarea la:  

-cerințele  specifice ale 

angajamentelor luate, stabilite  

conform legislatiei aplicabile 

agriculturii ecologice, 

  

100euro/participant/zi  

 

1.Cheltuielile  cu onorariile  

experților 

solicitantului/solicitantului și 

partenerilor, managerului de 

proiect și a personalului 

implicat în implementarea 

proiectului  (cheltuieli 

salariale - inclusiv 

contribuțiile angajatorului și 

angajatului , cazare,  masă și 

transport). 

2.Cheltuielile  pentru  

derularea  activităților 

demonstrative: 

-pentru participanții: cazare,  

minim 1 mașină și 1 cofee 
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-cerințele de bază 

-standardele de eco-

conditionalitate (stabilite conform 

legislatiei specifice aplicarii PAC în 

Romania) 

-standardele stabilite prin 

legislatia nationala. 

2. Tehnologii specifice  de cultura 

in agricultura  ecologica pe 

categorii de folosinta  (în funcție 

de culturile eligibile pentru 

pachetele Masurii 1.1 (tehnici de 

intretinere ecologica a pajiștilor  

permanente  (cu respectarea 

legislatiei aplicabile agriculturii 

ecologice). 

3.Identificarea corecta a 

parcelelor agricole, completarea  

și depunerea angajamentelor și a 

cererilor de plată. 

breack/ 1 zi și transport după 

caz; 

-materiale  didactice  și 

consumabile pentru  

derularea  activiăților 

proiectului, inclusiv editarea  

și tiparirea acestora; 

-materiale  de  informare și  

promovare (exemple: geantă 

umăr , mapa de prezentare, 

printuri, CD, block notes) 

-închirierea de echipamente 

necesare; 

-închirierea de spații pentru 

susținerea activităților 

demonstrative 

-alte cheltuieli strict  legate 

de implementarea 

activităților demonstrative: 

COMPONENTA II - Nonagricol 

 

 

II.2.3 

Domeniul „Dobândirea  și 

îmbunătățirea competențelor 

privind aspectele de mediu, 

schimbări climatice, gestionarea 

eficientă a resurselor naturale. 

Tematica acțiunilor 

demonstrative: 

1.Masurile de management 

aplicabile  Ia nivelul 

I.I./P.F.A/S.R.L./oricare altă 

formă de organizare a unei 

persoane juridice, necesare 

pentru conformarea la:  

-cerințele  specifice, stabilite  

conform legislatiei. 

-standardele stabilite prin 

legislatia nationala. 

2. Tehnologii specifice  de lucru în 

sectorul non-agricol, în special în 

100 euro/participant/zi  

1.Cheltuielile  cu onorariile  

experților 

solicitantului/solicitantului și 

partenerilor, managerului de 

proiect și a personalului 

implicat în implementarea 

proiectului  (cheltuieli 

salariale - inclusiv 

contribuțiile angajatorului și 

angajatului , cazare,  masă și 

transport). 

2.Cheltuielile  pentru  

derularea  activităților 

demonstrative: 

-pentru participanții: cazare,  

minim 1 mașină și 1 cofee 

breack/ 1 zi și transport după 

caz; 

-materiale  didactice  și 

consumabile pentru  

derularea  activiăților 
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turism. 

 

 

proiectului, inclusiv editarea  

și tiparirea acestora; 

-materiale  de  informare și  

promovare (exemple: geantă 

umăr , mapa de prezentare, 

printuri, CD, block notes) 

-închirierea de echipamente 

necesare; 

-închirierea de spații pentru 

susținerea activităților 

demonstrative 

-alte cheltuieli strict  legate 

de implementarea 

activităților demonstrative: 

III. ACȚIUNI DE INFORMARE 

III.1. COMPONENTA I - Agricol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1 

Domeniul agricultură –teme: 

-conservarea biodiversității pe 

pajiștile HNV sau pajiști importante 

pentru specii importante de păsări și 

fluturi; 

-Protecția solului și apei pe terenuri 

arabile; 

-conservarea biodiversității pe 

terenuri arabile; 

-adaptarea practicilor agricole la 

efectele schimbărilor climatice; 

-conștientizarea grupului țintă 

asupra cunoștințelor relevante 

pentru activitatea desfășurată la 

locul de muncă 

-creșterea gradului de informare a 

fermierilor privind posibilitatea 

introducerii de noi tehnologii 

inovative  

 

 

 

60 euro/participant/zi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.cheltuieli   generate  de  

administrație,   respectiv  

servicii  de  comunicații  

(internet, telefon,  servicii 

poștale și  de curierat)  și 

plata  utilităților  (energia 

electrica,  apa, canalizare, 

salubritate, energie 

termica, gaze naturale); 

2. cheltuieli  privind 

informarea și publicitatea  

referitoare  la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 i 

contractului de finanțare - 

Anexa nr. Ill; 

3. cheltuieli de transport 

pentru materiale și 

echipamente; 

4.Închirierea de mijloace 

de  transport pentru 

personalul beneficiarului

 și 

materiale/echipamente și 

logistica pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 
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proiectului; 

5.cheltuieli cu auditul 

proiectului. 

III. 2 

Domeniul:Tehnologii și practici 

agricole-teme: 

-identificarea unor soluții 

tehnologice și practici agricole, care 

să asigure alternative la combaterea 

secetei prin metodele de irigații și 

care să contracareze efectele 

secetei, ale schimbărilor climatice 

-practici și metode agricole care să 

permită fermierilor un management 

eficient al resurselor de apă la 

nivelul exploatațiilor și în 

consecință, o mai bună rezistență la 

impactul schimbărilor climatice. 

 

 

 

 

 

 

60 euro/participant/zi  

1.cheltuieli   generate  de  

administrație,   respectiv  

servicii  de  comunicații  

(internet, telefon,  servicii 

poștale și  de curierat)  și 

plata  utilităților  (energia 

electrica,  apa, canalizare, 

salubritate, energie termica, 

gaze naturale); 

2. cheltuieli  privind 

informarea și publicitatea  

referitoare  la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 i 

contractului de finanțare - 

Anexa nr. Ill; 

3. cheltuieli de transport 

pentru materiale și 

echipamente; 

4.Închirierea de mijloace de 

transport  pentru personalul 

beneficiarului și 

materiale/echipamente și 

logistica pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

5.cheltuieli cu auditul 

proiectului. 

III.3 

Domeniul: Gestionarea riscurilor în 

agricultură-teme: 

Principalele aspecte generale 

legate de managementul riscurilor: 

      -importanța introducerii unor 

instrumente de gestionare a 

riscurilor la nivelul fermei și 

consecințele negative în cazul 

neimplementării. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 60 euro/participant/zi  

  

1.cheltuieli   generate  de  

administrație,   respectiv  

servicii  de  comunicații  

(internet, telefon,  servicii 

poștale și  de curierat)  și 

plata  utilităților  (energia 

electrica,  apa, canalizare, 

salubritate, energie termica, 

gaze naturale); 

2. cheltuieli  privind 
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      -categoriile de riscuri la care 

sunt cel mai expuși fermierii (în 

funcție de incidență, zonă, 

tipologia fermei, etc). 

      -prezentarea unor instrumente 

de gestionare a riscurilor(asigurări 

private, asigurări publice, utilizarea 

diferitelor categorii de contracte 

pentru valorificarea producției, 

etc.).  

Principalele informații privind 

fondurile mutuale în agricultură: 

-definiția și rolul unui fond mutual 

agricol 

-beneficiile aderării fermierului la 

fondul mutual agricol(compensarea 

financiară a pierderilor suferite în 

urma producerii unor evenimente 

nefavorabile, etc). 

-tipul de riscuri acoperite; 

-cerințele și obligațiile fermierului 

care aderă la fondul mutual. 

 

informarea și publicitatea  

referitoare  la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 i 

contractului de finanțare - 

Anexa nr. Ill; 

3. cheltuieli de transport 

pentru materiale și 

echipamente; 

4.Închirierea de mijloace de 

 transport pentru 

personalul beneficiarului

 și 

materiale/echipamente și 

logistica pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

5.cheltuieli cu auditul 

proiectului. 

III.4 

Domeniul: Îmbunătățirea 

performanțelor generale ale 

exploatațiilor agricole prin 

creșterea competitivității activității 

agricole, a diversificării activităților 

agricole și creșterea calității 

produselor obținute, restructurarea 

exploatațiilor de dimensiuni mici și 

medii și transfoarmarea acestora în 

exploatații comerciale; respectarea 

standardelor comunitare aplicabile 

tuturor tipurilor de investiții, 

creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole prin procesarea 

produselor la nivelul fermei și 

comercializarea directă a acestora 

în vederea creării și promovării 

lanțurilor alimentare integrate-

  60 euro/participant/zi  

 

1.cheltuieli   generate  de  

administrație,   respectiv  

servicii  de  comunicații  

(internet, telefon,  servicii 

poștale și  de curierat)  și 

plata  utilităților  (energia 

electrica,  apa, canalizare, 

salubritate, energie termica, 

gaze naturale); 

2. cheltuieli  privind 

informarea și publicitatea  

referitoare  la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 i 

contractului de finanțare - 

Anexa nr. Ill; 

3. cheltuieli de transport 
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teme 

-investiții în înființarea, extinderea 

și/sau modernizarea fermelor 

zootehnice, inclusiv tehnologii 

eficiente de reducere a emisiilor 

poluării și respectarea standardelor 

U.E. care vor deveni obligatorii 

pentru exploatații în viitorul 

apropiat și cele pentru 

depozitatrea/gestionarea adecvată 

a gunoiului de grajd. 

-îmbunătățirea performanțelor 

generale ale explotațiilor agricole 

prin creșterea competitivității 

activității agricole, a diversificării 

activităților agricole și creșterii 

calității produselor obținute, 

sectorul agro-alimentar. 

-modalități de amenajare și dotare 

a spațiilor de desfacere și 

comercializare, precum și alte 

cheltuieli de marketing, în cadrul 

unui lanț alimentar integrat. 

pentru materiale și 

echipamente; 

4.Închirierea de mijloace de 

 transport pentru 

personalul beneficiarului

 și 

materiale/echipamente și 

logistica pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

5.cheltuieli cu auditul 

proiectului. 

 

III.2 COMPONENTA II - Nonagricol 

 

 

III.5 

 

 

 

 

Domeniul:Tehnologii și 

practici non-agricole-

temă: 

-identificarea unor soluții 

tehnologice și practici 

non-agricole  inovative. 

 

 

 

60 euro/participant/zi 

1.cheltuieli   generate  de  

administrație,   respectiv  

servicii  de  comunicații  

(internet, telefon,  servicii 

poștale și  de curierat)  și 

plata  utilităților  (energia 

electrica,  apa, canalizare, 

salubritate, energie termica, 

gaze naturale); 

2. cheltuieli  privind 

informarea și publicitatea  

referitoare  la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 i 

contractului de finanțare - 

Anexa nr. Ill; 

3. cheltuieli de transport 
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pentru materiale și 

echipamente; 

4.Închirierea de mijloace de 

transport  pentru personalul 

beneficiarului și 

materiale/echipamente și 

logistica pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

5.cheltuieli cu auditul 

proiectului. 

III.6 

Domeniul: Gestionarea 

riscurilor în domeniul 

non-agricol, în special în 

turism-teme: 

Principalele aspecte 

generale legate de 

managementul riscurilor: 

      -importanța 

introducerii unor 

instrumente de gestionare 

a riscurilor în domeniul 

non-agricol, în special în 

turism. 

      -categoriile de riscuri 

. 

      -prezentarea unor 

instrumente de gestionare 

a riscurilor(asigurări 

private, asigurări publice, 

utilizarea diferitelor 

categorii de contracte, 

etc.).  

Principalele informații 

privind fondurile mutuale 

în sectorul non-agricol: 

-definiția și rolul unui 

fond mutual  non-agricol. 

-beneficiile aderării 

fermierului la fonduri 

 

 

 

 

60 euro/participant/zi 

1.cheltuieli   generate  de  

administrație,   respectiv  

servicii  de  comunicații  

(internet, telefon,  servicii 

poștale și  de curierat)  și 

plata  utilităților  (energia 

electrica,  apa, canalizare, 

salubritate, energie termica, 

gaze naturale); 

2. cheltuieli  privind 

informarea și publicitatea  

referitoare  la proiect 

realizate conform 

prevederilor Reg. 808/2014 i 

contractului de finanțare - 

Anexa nr. Ill; 

3. cheltuieli de transport 

pentru materiale și 

echipamente; 

4.Închirierea de mijloace de 

 transport pentru 

personalul beneficiarului

 și 

materiale/echipamente și 

logistica pentru derularea 

acțiunilor în cadrul 

proiectului; 

5.cheltuieli cu auditul 

proiectului. 
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mutual(compensarea 

financiară a pierderilor 

suferite în urma 

producerii unor 

evenimente nefavorabile, 

etc). 

-tipul de riscuri 

acoperite; 

-cerințele și obligațiile 

pentru cei  care aderă la 

un fond mutual 

 

În situația în care, pe parcursul implementării proiectului se depășește costul cursant/participant/zi 

propus în cererea de finanțare pentru cheltuielile eligibile sau se constată faptul că, pentru anumite 

categorii de costuri nu s-a respectat principiul rezonabilității prețurilor, diferența va fi suportată de 

beneficiar și va reprezenta cheltuială neeligibilă din PNDR. 

 Beneficiarul va avea în vedere faptul că aprobarea de către GAL a unor informații, documente, descrieri 

ale activităților și/sau cheltuielilor ce vor fi realizate în cadrul implementării proiectului, care nu fac 

obiectul verificării de către evaluatori pentru respectarea criteriilor de eligibilitate și selecţie nu conduce 

automat la plata finanțării nerambursabile. Astfel, în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare la 

momentul implementării aceste aspecte pot conduce la respingerea parţială și sau totală a finanțării. 

 Beneficiarul va avea în  vedere faptul  că, pe  parcursul implementării proiectului, GAL/AFIR va verifica 

cheltuielile declarate în baza unor documente justificative aferente costurilor eligibile suportate și plătite în 

conformitate cu instrucțiunile de plată, urmând ca rezonabilitatea costurilor să fie verificată în etapa de 

avizare a achizițiilor pentru cheltuielile eligibile care implică realizarea unei proceduri de achiziţii și în 

etapa de autorizare a plăților, pentru cheltuielile care nu se supun procedurilor de achiziții. Pentru 

cheltuielile pentru care s-au stabilit plafoane maxime în Anexa 11 la prezentul Ghid al Solicitantului 

rezonabilitatea preţurilor va fi verificată prin încadrarea în aceste plafoane. 

 

6.2 Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile  
 

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

pentru vizite în exploatații și în păduri. 

Nu sunt sprijinite următoarele tipuri de cheltuieli: 

 costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau 

sisteme de învățământ secundar și superior;  

 costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;  
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 Investițiile în cadrul proiectelor demonstrative/alte investiții; 

 Cheltuieli cu investițiile; 

 Cheltuieli care nu servesc exclusiv activităților de informare și activităților demonstrative. 

CAPITOLUL 7 SELECȚIA PROIECTELOR 

7.1 Principiile (criteriile) și subcriteriile de selecție 
 

Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 

poate beneficia de finanțare nerambursabilă. 

 

Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a 

proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim este situată sub sau peste alocarea sesiunii. 

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit pragul minim se situează sub 

alocarea sesiunii, ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI aprobă finanțarea tuturor proiectelor eligibile 

care au întrunit pragul minim. 

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit pragul minim se situează peste 

alocarea sesiunii, AFIR analizează listele proiectelor și procedează conform instrucțiunilor din ghidul 

solicitantului privind selecția proiectelor. 

Toate obiectivele asumate pe care solicitantul se angajează să le realizeze și pentru care a primit 

punctaj în etapa de selecție devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de 

valabilitate a contractului de finanțare. 

Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecție aplicabile pentru măsura M2/1A - Transfer 

de cunoștințe și acțiuni de informare: 

 

 

Nr. 

Crt. 

Principii de selecție Subcriterii de selecție PUNCTE Observații 

CRITERII DE SELECȚIE SPECIFICE LOCAL 

CS 1 

 

Principiul diseminării 

echilibrate a 

informațiilor 

 

SCS 1.1 

MAXIM 10 p Se verifică 

Angajament

ul de 

participare 
Participanții din 1-6 comune 5 p 
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(participanți la acțiune 

din mai multe comune 

din GAL). SCS 1.2 
Participanți din peste 6 

comune 
10 p 

la M2/1A, 

domiciliul/ 

sediul/punc

tul de lucru 

CS 2 

Principiul prioritizării 

proiectelor care 

propun acțiuni 

demonstrative și/sau 

acțiuni de informare. 

MAXIM  20 p 

Cererea de 

finanțare 

SCS 2.1 
Proiecte care propun actiuni 

demonstrative 
20 p 

SCS 2.2 
Proiecte care propun  acțiuni 

de informare 
15 p 

SCS 2.3 
Proiecte care propun actiuni 

de formare. 
5 p 

CS 3 

Principiul prioritizării 

proiectelor care 

vizează ca beneficari 

indirecți persoanele de 

etnie romă. 

SCS 3.1 

MAXIM 10 p  

 

 

 

10 p 

 

 

 
Principiul prioritizării 

proiectelor care vizează ca 

beneficari indirecți 

persoanele de etnie romă. 

CS 4 

Principiul nivelului 

calitativ și tehnic cu 

privire la curricula 

cursului, experiența 

și/sau calificarea 

trainerilor. 

MAXIM 20 p 

 
SCS 4.1 

Proiectul cuprinde în 

descrierea metodologiei toți 

experții  implicați în 

activități demonstrative care 

îndeplinesc condițiile: 

-au participat  ca experți în 

minim 12 sesiuni și proiecte  

și /sau contracte în care au 

susținut acțiuni de 

formare/activități 

demonstrative sau au 

desfășurat activitate 

didactică de minim 3 ani; 

-au participat anterior ca 

experți în minim 6 sesiuni în 

proiecte și/sau contracte în 

10 p 
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care au susținut acțiuni de 

formare/activități 

demonstrative sau au 

desfășurat  activitate 

didactică de minim 1 an. 

Expert = formator, cadru 

didactic 

5 p 

SCS 4.2 

Prevederile din proiect 

aferente tematicii acțiunii se 

desfășoară în: 

-2 locații 

-1 locație 

10 p 

Proiectul 

identifică și 

oferă 

accesibilita

te pentru 

activitățile 

demonstrati

ve către 

locații în 

care se 

desfășoară 

activități 

conform 

tematicilor 

propuse în 

proiect 

5 p 

CS 5 

Principiul 

parteneriatului cu 

asociații 

reprezentative la nivel 

national/regional și 

instituții de 

învățământ și/sau 

instituții de cercetare 

dezvoltare. 

Maxim 10 p 
 

SCS 5.1 

 

Proiectul este depus în 

parteneriat din care fac 

parte și o asociație 

reprezentativă din domeniul 

agricol, o instituție de 

învățământ și un institut de 

de cercetare 

10 p 

SCS 5.2 

 

Proiectul este depus în 

parteneriat din care fac 

parte și o asociație 

reprezentativă din domeniul 

agricol și o institușie de 

învățământ sau un institut de 

cercetare. 

5 p 

CS 6 Principiul tematicii și 

al grupului țintă care 

presupune adaptarea 

 

Maxim 10 de puncte 

 

 

 
SCS 6.1 3 tematici abordate 10 p 
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și detalierea tematicii 

generale stabilite la 

nevoile grupului țintă 

din teritoriul LEADER 

”POARTA 

TRANSILVANIEI”. 

SCS 6.2 2 tematici abordate 

 

 

5 p 

 

 

Cererea de 

finanțare 

CS 7 Principiul 

implementării 

eficiente și accelerate 

a 

proiectului/contractul

ui-Proiectul are durata 

de implementare de  

max 3 luni. 

 

 

SCS 7.1 

Maxim  10p  

 

10 p 

 

 

Max.75% din durata maximă 

de implementare stabilită 

pentru un proiect. 

SCS 7.2 Peste 75% și până la max. 

90% din durata maximă de 

implementare stabilită 

pentru un proiect. 

 

 

   5 p 

CS 8 Principiul eficienței 

utilizării fondurilor. 

SCS 8.1 

Dimensiunea grupului 

țintă 

MAXIM   10 p  

SCS 8.1 

 

Nr. participanți /grupă între  

16 și 28  

persoane. 

10 p 

 

SCS 8.2 
Nr. participanți /grupă ≤ 15 

persoane. 
5 p 

 

Total 100 p 

 
 
 
 
 
Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 
poate intra la finanţare.  
Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va face după  următoarele criterii care se vor aplica în 
următoarea ordine:  
1. Proiecte care propun  acțiuni demonstrative.  
2. Valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. 
 

7.2.1 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 

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

vigoare la momentul lansării apelului de selecție) și anexează documentele administrative și tehnice care 

sunt cerute de formular. Solicitantul depune cererea de finanțare împreună cu toate anexele acesteia, în 

două exemplare, la secretariatul GAL, împreună cu documentele originale (pentru care a atașat 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 finanțare.   
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Daca cererea de finanțare este conforma 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 și a tuturor documentelor anexate. 

Dacă Cererea de finanțare este eligibila se continuă cu evaluarea și punctarea criteriilor de selecție. 

Verificarea criteriilor de selecție și stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de finanțare se va face 

de către aceeași experți GAL care au efectuat evaluarea, numai pentru cererile de finanțare 

declarate eligibile și acceptate pentru verificarea criteriilor de selecție, pe baza Cererii de finanțare, 

inclusiv anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și după caz, a informațiilor 

suplimentare solicitate. 

Termen de verificare a eligibilității și 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 eligibila, 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 într-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 

Componența și obligațiile Comitetului de Selecție ”CS” și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 

”CSC” se găsesc în SDL și Regulamentul de Organizare și Funcționare elaborat de Asociația GAL POARTA 

TRANSILVANIE. 

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

Raportului Final de Soluționare a Contestațiilor, secretariatul Comitetului de selecție întocmește 

proiectul Raportului de selecție. În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul Asociației 

GAL Poarta Transilvaniei a a RFSC (RSC), secretariatul Comitetului de selecție întocmește proiectul 

Raportului de selecție. 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 selecție, acesta se postează pe site-ul www.poartatransilvaniei.ro. În termen de 

maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de selecție/Raportului de selecție rectificat, GAL va 

notifica solicitanții privind rezultatele procesului de selecție, în baza formularului GE.6.4.-L - Notificare 

privind rezultatul procesului de selecție. 
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CAPITOLUL 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

Valoarea maximă a sprijinului este de: 24000 de euro/proiect care vizează acțiunile de transfer de 

cunoștințe/formare și pentru acțiunile de informare și de 5000 euro/proiect pentru activitățile 

demonstrative. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 

În cazul în care costurile directe ale proiectului se regăsesc în alte măsuri de dezvoltare rurală se vor 

respecta intensitățile de la respectiva măsură. 

La stabilirea cuantumului și intensității sprijinului s-au avut în vedere: alocarea financiară pe măsură, 

numărul de posibili beneficiari, obiectivele și prioritățile SDL, interesul colectiv, importanța strategică, 

accesul public la rezultatele proiectului și caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local. 

Intensitatea a fost stabilită în limita maximă prevăzută de Reg. (UE) 1305/2013 

 

ATENȚIE! 

În situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau 

condițiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se 

realizează integral. 

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

În cazul sprijinului acordat prin intermediul măsurii M 2/1A-Transfer de cunoștințe și acțiuni de 

informare, se aplică principiul finanțării nerambursabile sub forma rambursării costurilor eligibile 

suportate și plătite efectiv în prealabil de către beneficiar. 

Un solicitant al sprijinului prin măsura 2/1A poate depune în același timp proiecte pentru alte măsuri din 

cadrul SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI sau PNDR 2014‐2020 pentru a fi cofinanțate prin FEADR, cu 

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia și a regulilor ajutoarelor de minimi; 

b) nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor 

art.60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, în orice etapă de derulare a proiectului; 

c) prezentarea dovezii cofinanțării, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit acordat 

în vederea implementării proiectului, dacă este cazul. 

În cazul în care dovada cofinanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat și datat de bancă 

cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la OJFIR / CRFIR (va fi precizat contul, titularul 

contului și suma virată în cont de beneficiar) și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat 

pe site www.poartatransilvaniei.ro) prin care își asumă că minimum 50% din disponibilul de cofinanțare 
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(privată) va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în 

extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată. 

În cazul depunerii unor solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul/beneficiarul, după caz, trebuie 

să dovedească existența co‐finanțării private pentru proiect, sau, după caz, cumulat pentru toate 

proiectele. 

9.1 Completarea Cererii de finanțare 

Apelul de selecție și Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanțare 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 finanțare indicat de GAL (conform ultimei variante în 

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

sunt cerute de acest formular. Odată finalizată, cererea de finanțare împreună cu documentele atașate, 

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

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

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

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 pagina cu numărul 0 a Cererii de finanțare. 

Cererea de Finanțare trebuie completată într‐un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de 

evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor 

preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia 

și în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Atenție ! Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor  care fac parte integrantă din 

Cererea de Finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor completa numai informațiile solicitate (nu se 

vor adăuga alte categorii de indicatori și nici alți factori de risc în afara celor incluși în anexele 

menționate alăturat). 

9.2 Depunerea Cererii de finanțare 
 

Dosarul Cererii de Finanțare ce cuprinde Cererea de Finanțare completată și documentele atașate 

(conform Listei Documentelor - partea E din Cererea de Finanțare). 
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Originalul și o copie a cererii de finanțare, împreună cu formatul electronic (CD) 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.  

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 cererii de Finanțare 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. 

9.3 Verificarea dosarului Cererii de finanțare 
 

Verificarea Cererilor de Finanțare se face la: 

o Asociația GAL POARTA TRANSILVANIE și la OJFIR/CRFIR pentru toate cererile de finanțare; 
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o AFIR nivel central, pentru proiectele incluse în eșantionul de verificare prin sondaj. 

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

TRANSILVANIE 

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 făcute 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 descoperă 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 conformă 

sau să i se explice cauzele neconformității. 

Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnătura fișa de verificare a conformității. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună 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 același Apel de 

selecție. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de finanțare este declarată neconformă; 

 Cererea de finanțare este declarată conformă; 

Dacă Cererea de finanțare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

Atenție! 

GAL POARTA TRANSILVANIEI  și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale își rezervă dreptul de a 

solicita documente sau informații suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării 

proiectului, se constată de către AFIR că este necesar. 
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Verificarea eligibilității Cererii de Finanțare 

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

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

Verificarea eligibilității tehnice și 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 informații suplimentare sunt următoarele: 

 informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate; 

 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. 

Atenție! În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma 

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

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

 

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

  Cererea de Finanțare 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 Finanțare  

Verificarea pe teren se realizează de către entitățile care instrumentează cererea de finanțare, 

respectiv: 

- CRFIR pentru toate cererile de finanțare. 

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

- Asociația GAL POARTA TRANSILVANIE, dacă consideră necesar. 

Scopul verificării pe teren este de a controla concordanța datelor și informațiilor cuprinse în anexele 

tehnice și administrative ale Cererii de Finanțare 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 situații: 

 proiectul este neeligibil; 

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

suma alocată pentru sesiunea respectivă; 

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

încadra în suma alocată pentru sesiunea respectivă; 

 proiectul este eligibil și va avea un punctaj < pragul minim de selecție. 
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9.4 Selecția proiectelor 
 

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, îl poate împuternici 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 Asociația 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 conține 

Cererea de finanțare însoțită de anexele administrative conform listei documentelor, legate într-un 

singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea și/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 TRANSILVANIE (formular 

propriu); 

► Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIE (formular 

propriu); 

► Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIE 

(formular propriu); 

► Fișa de verificare pe teren, întocmită de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIE (formular propriu) – 

dacă este cazul; 

► Raportul de selecție, întocmit de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIE (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; 
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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 selecție/Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele aprobate 

pentru finanțare, Cererile de finanțare vor fi depuse la AFIR pentru verificarea conformității și 

eligibilității. AFIR notifică solicitantul privind Decizia de Selecție prin documentul „Notificarea 

beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanțare". 

IMPORTANT! 

Pentru categoriile de beneficiari ai finanțării din FEADR care, după selectarea/contractarea proiectului, 

precum și în perioada de monitorizare, își schimbă tipul și dimensiunea întreprinderii avute la data 

depunerii cererii de finanțare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de 

mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte 

întreprinderi, cheltuielile pentru finanțare rămân eligibile, cu respectarea prevederilor legale  în 

vigoare,  conform prevederilor art. 10 din HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de Finanțare: 

 Adresa de înaintare – Anexa 1; 

 Declarația specimen de semnătură (Anexa 3); 

 Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate de 

fiecare expert formator propus; 

 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului; 

 Documentele statutare inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de 

modificare, dacă este cazul (copie, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnată 

de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină) 

 Hotărârea   judecătorească   de   înființare   (copie,   cu   mențiunea   „conform   cu originalul”, 

semnată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină); 

 Extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau certificat emis de Judecătorie  sau  

Tribunal,  care  să  ateste  numărul  de  înregistrare  al  persoanei juridice și situația juridică a 

acesteia (original sau copie legalizată); 
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 Orice  alt  document  emis  de  către  autorități/entități   competente   cu  valoare probatorie 

care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu/fără scop  patrimonial 

constituită în conformitate cu legislația în vigoare în România; 

 Actul de înființare  al instituției  cu mențiunea  „conform  cu originalul”,  semnat și ștampilat de 

către reprezentantul legal al instituției. 

 Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de 

activitate/activitățile  specifice ale entității; 

 Copie după diploma de licență a fiecărui expert formator; 

 Declarații de disponibilitate pentru toți experții formatori implicați în proiect; 

 Certificat de formator /adeverință, cu mențiunea „conform cu originalul” prin care se dovedește 

că profesează într-o funcție didactică la nivelul învățământului liceal, vocațional,  profesional  și 

tehnic  sau  adeverință  prin  care  se dovedește  că este cadru didactic la nivelul învățământului 

superior – asistent/lector/conferențiar/profesor  universitar  și  care  să  ateste  vechimea  în 

muncă și disciplinele predate pentru cadrele didactice; 

 Lista  principalelor  prestări  de  servicii  sau  activități  de  formare  profesională  în ultimii 3 

ani; 

 CV - uri care prezintă semnătura și numele în clar ale formatorilor și ale cadrelor didactice din 

care să reiasă experiența similară; 

 Adeverință/certificat/orice alt tip de document asimilat, cu mențiunea „conform 

cu originalul”, care să ateste participarea experților formatori, în ultimii trei ani, la o formă de 

instruire (cursuri, conferințe, seminarii, simpozioane, etc.) în domeniul de activitate pentru care sunt 

propuși în proiect sau declarație prin care se obligă ca experții formatori să urmeze acest tip de 

instruire menționat anterior, în domeniul de activitate  pentru care sunt propuși în proiect, formă de 

instruire ce trebuie finalizată până la semnarea contractului de finanțare; 

 Documente suport pentru fiecare contract de prestări servicii /proiect de finanțare 

menţionat în listă, care probează experiența solicitată, (copii în conformitate cu originalul  după 

contracte  și recomandări/certificări)  care vor conține  obligatoriu date referitoare la: beneficiarul 

contractului; tipul serviciilor/activităților  prestate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea 

contractului; 

 Declarația pe propria răspundere că solicitantul/partenerul  deține sau se angajează să asigure 

capacitatea tehnică necesară (Anexa 6); 

 Situațiile financiare înregistrate la Administrația Financiară, pentru solicitant și partener, după 

caz – bilanț – formularele 10 și 20 pentru anii n, n-1 și n-2 (după caz) unde n este anul 2017; 
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 Declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că solicitantul nu se află 

în procedură  de insolvență,  faliment,  reorganizare  judiciară,  dizolvare,  lichidare sau 

suspendare  temporară  a activității  sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de 

aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale. (se va completa Anexa 4); 

 Certificate  de atestare  fiscală  care  să ateste  lipsa  datoriilor  scadente  fiscale  și sociale  

emise de Direcția  Generală  a Finanțelor  Publice  și de Primăriile  pe raza cărora își au sediul 

social, puncte de lucru și graficul de reeșalonare  a datoriilor către bugetul consolidat valabile la 

data depunerii Cererii de finanțare; 

 Copia legalizată/copia lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” a extrasului de la  Registrul   

asociațiilor   și  fundațiilor   aflat  la  grefa  judecătoriei   în  a  cărei circumscripție teritorială își 

are sediul, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare; 

 Copia  legalizată/copia   lizibilă  cu  mențiunea   „conform  cu  originalul”   a documentelor    

relevante  privind  înființarea  instituției,  precum  și documente  din care să reiasă că activitatea 

stabilită prin Acordul de parteneriat are corespondent în obiectul de activitate precum și punctele 

de lucru; 

 Acord de parteneriat”, Anexa 4; 

 Anexa 8 – Fundamentarea bugetară; 

 Anexa 9 – Declarație privind auditul proiectului; 

 Alte documente relevante. 

   

                                

CAPITOLUL 11 ACHIZIȚIILE 

 

Derularea procedurii de achiziții  se poate face începând cu data primirii Notificării de selecție a 

proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziții) ,pe proprie răspundere.  

Întreaga procedură de achiziții servicii în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR se va derula, conform 

prevederilor Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și 

Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității 

Contractante.  

Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanță puteți consulta Modelul de Contract de Prestări 

Servicii Profesionale de Specialitate, precum și Recomandări în vederea încheierii contractelor de 

prestări servicii de consultanță și/sau proiectare, publicate pe pagina oficială AFIR la secțiunea: 

Informații Generale >> Rapoarte și Liste >> Listă firme de consultanță. Aceste documente au un caracter 
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orientativ, părțile având libertatea de a include în contractul pe care îl veți semna, clauzele cele mai 

potrivite și adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte.  

La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare din FEADR, cu 

privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, 

cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act 

administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista 

consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale. Informații 

privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar nerambursabil care nu își respectă 

obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.  

În contextul derulării achizițiilor private, conflictul de interese se definește prin:  

A. Conflictul de interese între beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanți:  

Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în 

structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) și 

membrii comisiilor de evaluare:  

a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;  

b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membrii ai consiliilor de 

administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;  

c. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.  

 

B. Conflictul de interese între ofertanți:  

Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile de 

conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):  

a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 

66/2011);  

b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de 

administrație etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;  

c. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.  

 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucțiunilor privind achizițiile private - anexă la 

contractul de finanțare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziției de servicii, lucrări sau 

bunuri.  

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

următoarele principii:  

d. Nediscriminarea;  
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e. Tratamentul egal;  

f. Recunoașterea reciprocă;  

g. Transparența;  

h. Proporționalitatea;  

i. Eficienta utilizării fondurilor;  

j. Asumarea răspunderii.  

Atenție! Solicitanții care vor derula procedura de achiziții servicii, cu o valoare mai mare de 15.000 euro 

înainte de semnarea Contractului de finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziții 

servicii din Manualul de achiziții postat pe pagina de web AFIR. 

CAPITOLUL 12 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A 

AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TANȘELOR DE PLATĂ 

Beneficiarul va depune la GAL și la OJFIR/ CRFIR, Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor 

de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziție (exceptând dosarele de servicii).  

În cazul în care beneficiază de avans, beneficiarul poate de asemenea să depună la GAL și la 

OJFIR/CRFIR Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la 

avizarea primului dosar de achiziție.  

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale 

în vigoare, beneficiarii trebuie să depună și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de 

Plata distinctă pentru TVA.  

În cazul în care beneficiarul nu depune Declarația de eșalonare în termenul prevăzut, aceasta se va 

depune cel târziu o dată cu prima tranșă a Dosarului cererii de plată. 

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

Beneficiarul poate primi valoarea avansului numai după primirea avizului favorabil din partea AFIR asupra 

cel puțin a unei proceduri de achiziții și numai după semnarea contractului de finanțare. 

Plata avansului aferent Contractului de finanțare este condiționată de constituirea unei garanții 

eliberate de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale 

a României, în procent de 100% din suma avansului. Cuantumul avansului este prevăzut în Contractul de 

Finanțare încheiat între beneficiar și AFIR 

În etapa de autorizare a plaților, toate cererile de plata trebuie sa fie depuse inițial la GAL pentru 

efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plata, se va atașa si 

fisa de verificare a conformității emisa de GAL. 

Pentru depunerea primului dosar de plata, se vor avea in vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 

modificările si completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plata. 
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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. După verificarea de către GAL, 

beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisa de către 

GAL, la OJFIR. 

 

Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprindă documentele justificative prevăzute în instrucțiunile de 

plată (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 financiară, 

Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt 

disponibile la GAL, OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info). 

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către 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, 

după caz, beneficiarului i se va mai permite o noua rectificare în conformitate cu noua perioada de 

execuție aprobata. 

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale 

în vigoare beneficiarii trebuie sa depună si Declarația de eșalonare 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 plata conforme.  

CAPITOLUL 14 MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

Perioada de monitorizare a proiectului: 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de 

Autoritatea Contractantă. 

Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de execuție a contractului de finanțare, la care se 

adaugă perioada de monitorizare.  

În perioada de monitorizare a contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă va verifica menținerea 

de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate și de selecție pe baza cărora Proiectul a fost finanțat.  

În cursul perioadei de monitorizare, calculată de la ultima plată efectuată de Agenție, Beneficiarul se 

obligă să nu modifice substanțial proiectul. 

De asemenea, pe o perioadă de 5 ani de la ultima tranșa de plată efectuată de Agenție, Beneficiarul se 

obligă să:  

► respecte și să mențină criteriile de eligibilitate și de selecție;  
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► să nu modifice obiectivele prevăzute în Cererea de finanțare, parte integrantă din Contractul de 

finanțare. 

► să nu își înceteze activitatea pentru care va fi finanțat.  

 

Obligațiile beneficiarului:  

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului cofinanțat din LEADER  vor fi 

incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și vor fi utilizate pentru activitatea pentru care a 

beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți. 

Pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie să își asume obligația furnizării 

GAL-ului, Autorității Contractante, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați, a oricărui document 

sau informație în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare și evaluare ale proiectului și 

să admită drepturile lor de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la 

sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică 

și financiară a Proiectului.  

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficiențele identificate.  

Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficiențelor identificate, 

implementarea recomandărilor  rezultate în urma misiunilor de control ale Autorității Contractante 

și/sau CE. 

În cazul în care deficiențele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu procedează la 

demararea operațiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la somare, Autoritatea 

Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii ajutorului financiar public 

nerambursabil plătit. 

Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil, conform prevederilor legislației 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 declarației finale de 

închidere, cu excepția 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; 
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Indicatori de rezultat specifici măsuri: 

Cheltuiala publica totală = 48.000 Euro 

Locuri de muncă create = 0. 

CAPITOLUL 15 INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE  

 

15.1 Documentele necesare la depunerea cererii de finanțare (numerotate conform poziției din 
cererea de finanțare) 
Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de finanțare 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 nerambursabilă1 

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: 

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).  

                                            
1 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de 

desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, 

rapoarte de activitate etc.). 
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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 fun 

8.Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 

41/2016.dații. 

9. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

10. Alte documente justificative, după caz. 

 
15.2 Lista documentelor și formularelor disponibile pe site‐ul GAL POARTA TRANSILVANIEI 
(www.poartatransilvaniei.ro): 

 Anexa 1 Adresa de înaintare; 

 Anexa 2 Cerere de finanțare; 

 Anexa 3 Declarație specimen de semnătură; 

 Anexa 4 Acord de parteneriat; 

 Anexa 5 Declarație de eligibilitate; 

 Anexa 6 Declarație privind asigurarea capacității tehnice și financiare; 

 Anexa 7 Plafoane cheltuieli 

 Anexa 8 Fundamentarea bugetara; 

 Anexa 9 Declarație  privind auditul proiectului; 

 Anexa 10 Contract de finanțare 
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 Anexa 11 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

15.3 GAL Poarta Transilvaniei în sprijinul dumneavoastră  
Fiecare cetățean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria 

de finanțare a Măsurilor din cadrul SDL, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile 

pentru finanțarea propriilor proiecte de investiții pentru dezvoltare rurală. 

Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00 

pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a fondurilor disponibile, alocate prin 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL POARTA TRANSILVANIEI 2015-2020. 

Experții Asociației GAL POARTA TRANSILVANIE vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de 

zile), orice informație necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene prin 

intermediul SDL. Însă, nu uitați că experții GAL POARTA TRANSILVANIEI nu au voie să vă acorde 

consultanță privind realizarea proiectului. 

Echipa GAL POARTA TRANSILVANIEI vă poate ajuta ori de câte ori aveți o plângere, o reclamație sau o 

petiție privind o situație care intră în aria de competentă a Asociației GAL POARTA TRANSILVANIE. 

********* 
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