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INTRODUCERE 

 
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai 

finanţărilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală PE MUREŞ ŞI PE TÂRNAVE, 
finanţată din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014‐2020 – Masura19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”,şi se 
constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale 
PNDR şi ale fişelor măsurilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea 
proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării 
proiectului dumneavoastră. 

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri 
nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, 
al Studiului de Fezabilitate/ Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie/ Fisei proiectului, al 
Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a 
documentelor necesare. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a 
actualizării legislatieinaţionaleşi comunitare sau procedurale – varianta actualizată aghidului urmând a 
fi publicată pe pagina de internet www.gal-mt.ro.  
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SECȚIUNEA 1 - DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 

 

DEFINIȚII: 

Aglomerare umană ‐ zonă în care populaţiaşi/sau activităţile economice sunt suficient de concentrate 
pentru a face posibile colectarea apelor uzate şi dirijarea lor spre o staţie de epurare sau spre un punct 
final de evacuare, calculată în locuitori echivalenţi, care poate cuprinde mai multe unităţi 
administrativ‐teritoriale sau doar o parte a acestora, în corelare cu prevederile din master planul 
judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 
Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate juridică, de 
drept privat, înfiinţată în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun 
a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii 
publice (Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001). 
Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţiişi care a încheiat un contract 
de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 
Cerere de Finanţare– solicitarea completată electronic şi pe format e hartie, pe care potenţialul 
beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea 
obţineriifinanţării nerambursabile; 
Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta 
este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României; 
Derulare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. 
Dosarul cererii de finanţare– cererea de finanţare împreună cu documentele anexate. 
Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilorşi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în 
Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţareşi Contractul de finanţare pentru FEADR; 
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată 
pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea 
contractării; 
Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria 
de aplicare şiacţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul 
sprijinului; 
Fişa proiectului - document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil solicitat, obiectivele, 
aria de aplicare şiacţiunile prevăzute, tipurile de achizitii, grupul tinta si beneficiari; 
Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate 
pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub‐măsurii şi care nu trebuie returnate – 
singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform 
proiectului aprobat de GAL şi AFIR; 
Grupuri vulnerabile: copilul în situaţie de risc ridicat: sărăcie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare 
socială, delincvenţa juvenilă; tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinşi în sistemul de ocrotire a 
copiilor fără familie; persoanele cu handicap; persoanele aparţinândpopulaţiei de etnie romă aflate în 
situaţii de risc ridicat; vârstnicii în situaţie de risc ridicat şi persoanele fără adăpost. 
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Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 
Inluziune socială - Incluziunea socială se referă la respectarea statutului și drepturilor tuturor oamenilor 
dintr-o societate, care trebuie să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant la viața acesteia și de 
a se bucura de un tratament egal cu ceilalți.  Ea reprezintă setul de măsuri şiactiuni multidimensionale 
din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei muncă, locuirii, educaţiei, sanătătii, informării şi 
comunicării, mobilităţii, securităţii, justiieişi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale. 
Marginalizarea socială– se referă la persoanele care se confruntă cu una sau cu un cumul de privaţiuni 
sociale, cum ar fi: lipsa unui loc de muncă, lipsa unei locuinţe sau locuinţă inadecvată, lipsa accesului la 
un sistem de furnizare a apei potabile, a căldurii sau a energiei electrice, lipsa accesului la educaţie sau 
servicii de sănătate. 
Master plan judeţean/zonal – document de politici publice care stabileşte strategia de 
furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung privind 
înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico‐edilitare aferente serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare dintr‐un judeţ/zonă. 
Măsura ‐ defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o 
sumă de activităţicofinanţate prin fonduri nerambursabile); 

Minoritate – orice grup bine definit de persoane care are cetăţenia statului în care locuieşte, sunt în 
inferioritate numerică în raport cu populaţia care constituie majoritatea, întreţin legături vechi, trainice 
şi durabile cu acest stat, prezintă caracteristici etnice, culturale sau lingvistice distincte şi sunt animate 
de voinţa de a păstra identitatea comună a membrilor săi, cu deosebire cultura, tradiţiileşi limbă. 
Modernizare – cuprinde lucrările de construcții‐montaj şiinstalaţii privind reabilitarea infrastructurii 
şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor 
de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea 
destinaţiei / funcţionalităţiiiniţiale. 
Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, 
procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie 
crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă; 
Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu AFIR, 
conform legislatiei în vigoare. 
Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 
Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în 
Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul 
de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 
Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări; 
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări 
care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi 
decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de 
cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul 
proiectului; 
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ABREVIERI: 
 
AFIR – Agenţia pentru FinanţareaInvestiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, 
subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar; 
AM PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
APIA – Agenţia de PlăţişiIntervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de 
sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură; 
CRFIR – Centrele Regionale pentru FinanţareaInvestiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul 
regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale); 
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de 
Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 
GAL – Grup de Acțiune Locală 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
OJFIR – Oficiile Judeţene pentru FinanţareaInvestiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean 
a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene); 
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi care respectă liniile directoare strategice 
de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. 
POCU – Programul Operaţional Capital Uman 

SLD– Strategia de dezvoltare Locală 
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SECȚIUNEA 2 - PREVEDERI GENERALE 

 

 
Contribuția măsurii 19.3/ 6B PROMOVAREA PATRIMONIULUI MATERIAL SI IMATERIALla 

domeniile de intervenție: 

Măsura se încadrează în obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Servicii de baza si 

reînnoirea satelor in zonele rurale si contribuie la  Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale. 

Teritoriul GAL „Pe Mureș și pe Târnave” are o bogata zestre culturală, edilitară, etnografică, 
folclorica care pusa in valoare ar aduce beneficii însemnate, zonei si locuitorilor. 

Măsura va sprijini intervențiile pentru punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu, 
obiectivelor turistice și va crea baza pentru organizarea de manifestări care sa readucă în 
atențietradițiile si patrimonial material si imaterial.  

De asemenea prin aceasta măsură se urmărește: creșterea gradului de acces şi de participare la 
cultură, promovarea diversităţiişi prezervarea identităţilor culturale, promovarea multiculturalismului şi 
protejarea culturii minorităţilor, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material si 
imaterial. 

Păstrarea si conservarea moștenirii rurale sunt esențiale pentru dezvoltarea turismului rural, 
reprezentând o posibilitate de promovare a satelor românești cu efect pozitiv asupra turiștilor si 
populatiei locale.  
 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si 
comunitatilor rurale, inclusiv crearea si întreținerea de locuri de munca. 
 Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii : 

• Conservarea moștenirii rurale şi a tradițiilor locale; 

• Stimularea și consolidarea dezvoltării locale; 

• Promovarea diversităţiişi prezervarea identităţilor culturale,  

• Promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor 
 
Contribuția publica totala alocata masurii: 128.188 Euro 

Suma disponibila in sesiunea curenta este publicata in ultimul apel de selectie, publicat pe 

site-ul www.gal-mt.ro. 

 
Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Intensitatea sprijinului va fi de: 

− 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

− 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

− 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

− Valoarea finantării care poate fi acordată unui proiect este cuprinsă între 5.000 – 30.000 
Euro 
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Tip de sprijin: 
In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

− Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant  

− Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 
 
 
 Legislația naționala și europeană aplicabilă măsurii 19.3/6B: 
  
Legislație europeană 

− Regulamentul (UE) nr. 1303/2013al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului și 
completările ulterioare; 

− Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisieidin 7 martie 2014 de stabilire a 
normelor de aplicare  a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind 
sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile 
structurale și de investiții europene; 

− Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European si al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisieidin 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 și completările ulterioare; 

− Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

 
Legislația națională:  

− Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea șisancționarea 
neregulilor apărute în obținereaşi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  

− Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 9 
pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul garantării;  

− Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociațiişifundații, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
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− Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 
Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.  

− Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

− Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică  

− Ordonanţă de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şisancționarea neregulilor 
apărute în obţinereaşi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

  
 Aria de aplicabilitate a măsurii: 
 
Teritoriul GAL ”Pe Mureșși pe Târnave”:  

− Ațintiș – județul Mureș,  

− Cetatea de Balta, Fărău, Hopârta, Jidvei, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Noșlac, Rădești, 
Sâncel, Șona, Teiuș – județul Alba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Microregiunea „Pe Mureș și pe Târnave” 
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SECȚIUNEA 3 – DEPUNEREA PROIECTELOR 

 
Proiectele se vor depune la sediul GAL ”Pe Mureș si pe Târnave” din localitatea Noșlac, str. 

Principală nr. 78, județul Alba. 
Perioada de depunere a proiectelor este conform ultimului apelului de selecție publicat pe site-

ul www.gal-mt.ro. Proiectele pot fi depuse zilnic (de luni –vineri) intre orele 08:30-16:30, pana la data 
limită publicată in apelul de selecție a măsurii 19.3/6B. 

Bugetul alocat sesiunii: 100.000 euro 
Punctajul minim pe care trebuie sa-l obțină un proiect pentru a fi finanțat, este de 50 de puncte. 
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SECȚIUNEA 4  – BENEFICIARI ELIGIBILI 

 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 19.3/ 6b sunt: 

− Unitățile administrativ teritoriale (comune si orașe) din teritoriul GAL Pe Mureș și pe Târnave, 
asociații ale acestora, conform legislațieinaționale în vigoare. 

− ONG‐uri, cu sediul/ filiala in teritoriul GAL Pe Mureș și pe Târnave și care desfășoarăactivități in 
teritoriul GAL;  

 
ATENȚIE!  

Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. 
Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este președintele consiliului de 
administrație, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare). 
Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în in teritoriul GAL Pe 
Mureș și pe Târnave, activitatea desfășurându‐se în in teritoriul GAL Pe Mureș și pe Târnave. 

 
Solicitanții/beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiții 

derulate prin PNDR 2014‐2020, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 3 și art. 6 din HG nr. 
226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 
dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de 
stat, cu modificările și completările ulterioare. 

Prevederile indicate anterior se aplică corespunzătorşi în cazul ADI, dacă un membru al 
asociației se află în situațiile prevăzute mai sus. 
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SECȚIUNEA 5 - CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA 

SPRIJINULUI 

 
 
ATENȚIE! 

Pentru justificarea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să 
fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții/ Fisa proiectului toate informațiile concludente, informații pe care documentele 
justificative anexate le vor demonstra şisusţine. 

 
  

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili specificați în 
Secțiunea 4 - Beneficiari eligibili: 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți. 

• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data ultimei plăti: 

Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor 
Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG. 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată: 
Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente 
specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

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

Se vor verifica: o Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea 
Adunării Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu. 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 
aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 
măsură. 
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SECȚIUNEA 6 – CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

 
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanțarea va fi acordată doar pentru 

rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa măsurii, în limita 
valorii maxime a sprijinului. 

 
ACȚIUNI ELIGIBILE ÎN CADRUL PROIECTELOR: 

 
Acțiuni care contribuie la punerea în valoare și la conservarea elementelor de patrimoniu material și 
imaterial locale și ale minorităților; 
-Achiziția/restaurarea de costume populare; 
-Achiziție de instrumente muzicale și dotări pentru ansamblurile folclorice ce păstreazătradiția locală; 
-Acțiuni de promovare și marketing pentru tradițiile și meșteșugurile populare locale; 
-Realizare de materiale promoționale și pentru conservarea patrimoniului imaterial:scrise, audio, video; 
 
Atenție!! Proiectele propuse vor conține obligatoriu minim realizarea unui material scris/audio/ video 
care va descrie/ demonstra elementul/ elementele de patrimoniu local specifice puse în valoare prin 
proiectul implementat. 

 
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 
 

CHELTUIELI ELIGIBILE: 
 

• Cheltuieli pentru dotarea activități ansamblurilor folclorice din teritoriul GAL ”Pe Mureș și pe 
Târnave”, care contribuie la păstrarea si conservarea elementelor de patrimoniu local 
- Achiziția de costume populare, recuzită; 
- Achiziția de dotări pentru susținereamanifestației artistice și a evenimentelor locale: 

instalații de sonorizare, lumini, instrumente muzicale, scena mobila, etc. 

• Cheltuieli pentru promovarea tradițiilor și patrimoniului local material și imaterial 
- Studii și publicații privind elementele de patrimoniu local; 
- Înregistrăriaudio, video pentru promovarea patrimoniului local inclusiv a meșteșugurilor si 

produselor tradiționale; 
- Site-uri de promovare. 

• Cheltuieli pentru promovarea și păstrareaidentității locale si a patrimoniului imobil 
- Studii si publicații privind patrimoniul material de interes local 
- Lucrări de restaurare, conservare si dotare a clădirilor/ monumentelor din patrimoniul 
cultural imobil de interes local  
 

 Potrivit dispozițiilor art. 7 alin.(4) din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare, 
costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și 
achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a 
activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectelecare prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru 
proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții‐montaj. 
 Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

− Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile 
pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 
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certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cele privind obținerea avizelor, acordurilor şiautorizațiilor 
necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislațianațională.  

− Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea 
aprobăriifinanțării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 
1305 / 2013 cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc următoarele condiții: 

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, 
acorduri şiautorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii 
sau rezultă din cerințeleminime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020; 
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea 
economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare; 
c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției 
lucrărilor deconstrucții ‐ montaj. 

− Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 
condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată 
aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii 
de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 

− Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, (daca e 
cazul) aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri/sub‐măsuri din 
PNDR 2014‐ 2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.Conţinutul‐cadru al 
proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privindconţinutului‐cadru al 
documentaţieitehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţiişi lucrări de 
intervenţii". 

− Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţareşi sunt în 
legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii 
costurilor; 
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu 
AFIR; 
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 
verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile 
legii. 

 
CHELTUIELI NEELIGIBILE: 
 

− Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

− Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepția:costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a r (UE) nr. 1305/2013 care pot fi 
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

− Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

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

− În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja 
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 
asigurare; 

− Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
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a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b) achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 
c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţieinaţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 
instrumente financiare. 

 
Lista investiţiilorşi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 
226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 
Cheltuielile neeligibile specifice sunt:  

− Contribuția în natură;  

− Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  

− Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 
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SECȚIUNEA 7 – SELECȚIA PROIECTELOR 

 
 Alocarea financiară publică aferentă perioadei de depunere a proiectelor, criteriile de selecţie, 
punctajele de selecţie, criteriile de departajare şi pragul minim sunt stabilite la iniţiativa Adunării 
Generale a GAL Pe Mureș și pe Târnave. 
 În ANUNȚUL DE LANSARE A CERERII DE PROIECTE sunt prezentate: alocarea, intervalul de 
depunere a proiectelor, alte informații generale. 
ATENȚIE ! 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 
Finanțare. Solicitanții vor putea să redepună proiectul în sesiunea următoare în cazul în care acesta nu 
a fost selectat în secțiunea curentă. 

 
 Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, în limita 
fondului disponibil anunțat in apelul de selecție al sesiunii. În cazul proiectelor cu același punctaj, 
departajarea acestora se face, astfel: 

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 

Nr.Crt Criteriu   

CD1 Numărul tinerilor implicați in proiecte CS 5 și descrierea din studiul de 
fezabilitate/ memoriu 
justificativ 

CD2 Elemente de patrimoniu privitoare la 

patrimonial imaterial al minorităților. 

CS 3 si descrierea din studiul de 
fezabilitate/ memoriu 
justificativ 

 
 După publicarea raportului de selecție  pe pagina de internet  www.gal-mt.ro,  beneficiarii au la 
dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selecției. Contestațiile 
semnate de solicitanti se vor depune la secretariatul GAL Pe Mureș și pe Târnave, sau vor fi transmise la 
adresa galpemures@yahoo.com si se va solicita confirmare de primire. 
 După publicarea raportului final de contestaţii, GAL va proceda la selecţia proiectelor cu 
punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent 
apelului de selecție respectiv. 
 După publicarea raportului de contestaţii (daca este cazul) GAL  întocmeşte Raportul de Selecţie 
final.  
 În situația în care la un apel de selecție nu exista proiecte respinse, iar valoarea acestora se 
încadrează in fondul disponibil al măsurii, GAL va emite raportul de selecție final fără a mai aloca timp 
pentru contestații. 
 
ATENTIE!  

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 
finanțare. 
Depunerea proiectelor se va face in format tipărit si electronic si va conține cererea de finanțare si 
toate documentele suport. 
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CRITERII DE SELECȚIE: 
 

Nr. 
crt. 

Criteriul de selecție 

Punctaj 
conform 
ghidului 

solicitantului 

Punctaj 
GAL Pe 

Mureș și 
pe 

Târnave 

Observații 

1. Proiecte realizate în parteneriat; 
Parteneriat cu ONG/ Asociație 
culturală 

5 puncte  Se verifică existența unui acord 
de parteneriat încheiat 

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

5 puncte  Se verifică secțiunea C din 
Cererea de Finanțare și baza de 
date GAL privind proiectele 
finanțate în exercițiul anterior 

3. Proiecte ce includ acțiuni pentru 
păstrarea și conservarea și 
patrimoniului imaterial al 
minorităților 
(se acordă punctaj pentru 
proiectele care prin acțiunile și 
intervențiile propuse păstrează sau 
readuc în actualitate specificul 
local, ex.tradiții locale, dansuri 
specifice, meșteșuguri si produse 
tradiționale, etc.  ) 

35 puncte  Se verifică descrierea proiectului 
din studiul de fezabilitate 
secțiunea informații generale 
privind proiectul/situația 
existenta și necesitatea realizării 
proiectului și descrierea din punct 
de vedere tehnic, constructiv a 
investiției. 
Memoriu justificativ, sectiunea1, 
sectiunea 7 

4. Proiecte ce includ acțiuni pentru 
păstrarea si conservarea și 
meșteșugurilor locale si produselor 
tradiționale ca elemente de 
patrimoniu local  
(se acordă punctaj pentru 
proiectele care prin acțiunile și 
intervențiile propuse păstrează sau 
readuc în actualitate specificul 
local, ex. tradiții locale, dansuri 
specifice, meșteșuguri si produse 
tradiționale, etc.  ) 

10 puncte  Se verifică descrierea proiectului 
din studiul de fezabilitate 
secțiunea informații generale 
privind proiectul/situația 
existenta și necesitatea realizării 
proiectului și descrierea din punct 
de vedere tehnic, constructiv a 
investiției 
Memoriu justificativ, sectiunea1, 
sectiunea 7 

5. Proiecte care implica tineri, sau 
deruleazăactivități adresate 
tinerilor 

30 puncte  Se verifică descrierea proiectului 
din studiul de fezabilitate 
secțiunea informații generale 
privind proiectul/situația 
existenta și necesitatea realizării 
proiectului și descrierea din punct 
de vedere tehnic, constructiv a 
investiției 

6. Proiecte care implica minorități, 15 puncte  Se verifica descrierea proiectului. 
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sau deruleazăactivități adresate 
minorităților etnice 

Memoriu justificativ, sectiunea1, 
sectiunea 7 

 

Pentru această acțiune a măsurii pragul minim de selecție este de50de puncte și 

reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate fi admis la finanțare. 

ATENŢIE!  

Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza de 
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de 
finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.  

  
În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de 
monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, 
plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la 
momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia 
AFIR. Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:galpemures@yahoo.com
mailto:gal-mt@gal-mt.ro
http://www.gal-mt.ro/


 

_________________________________________________________________________________ 
Grupul de AcţiuneLocală PE MUREŞ ŞI PE TĂRNAVE 

Judeţul Alba, ComunaNoşlac, str. Principală nr. 78 
Tel./ fax. 0258 889121, mobil 0722682365 

e-mail: galpemures@yahoo.com, gal-mt@gal-mt.ro, web: www.gal-mt.ro 

__________________________________________________________________________________                 
 

18 

 

 

SECȚIUNEA 8- VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

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

cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de venit sau pentru  investiții generatoare de venit 
cu utilitate publică. 

Pentru investiții generatoare de venit sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei 
măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Valoarea finanțarii ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsă între:  5.000 – 30.000 
Euro. 

Sprijinul acordat prin măsura 19.3/6B poate lua oricare din următoarele forme: 

− Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, 

− Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul 
proiectelor de investiții. 
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SECȚIUNEA  9 - COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA 

DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

 
Dosarul Cererii de Finanţareconţine Cererea de Finanţareînsoţită de anexele tehnice şi 

administrative, conform listei documentelor prezentată mai jos in prezentul Ghid, legate într-un singur 
dosar, astfel încât să nu permită detaşareaşi / sau înlocuirea acestora. 
Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil 
în format electronic, la adresa www.gal-mt.ro. 
 
Atenţie!  

Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de 
Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

 

COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE 

 
Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea 
documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului 
Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri 
de Finanţare completate de mână. 

Dosarul cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un OPIS cu următoarele precizări: 
 

Nr. Crt. Titlul documentului Nr. De pagini (de la......până la......) 

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

evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare şi relevante, care vor 
preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia 
şi în ce măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 
 
ATENŢIE ! 

Pentru a preveni respingerea Cererii de Finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formăîn 
completarea Cererii de Finanțare, solicitantul are responsabilitatea întocmirii unei cereri de finanțare 
în care informația să fie explicită, completă și conformă cu realitatea. 

 
 
 Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în 
Cererea de finanţare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are 
posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR cu 
condiţia să nu depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și 
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atunci când are avizul favorabil a unei achizitii publice din partea AFIR. Avansul se recuperează la ultima 
tranşă de plata. 
 
 
 
 
 
 

DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 
  
 Solicitantul trebuie să depună, la sediul GAL Pe Mureș și pe Târnave, din localitatea Noșlac, str. 
Principală nr.78, județul Alba în condițiile și la termenele specificate în apelul de selecție, Cererea de 
Finanţare cu toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie), împreună cu formatul 
electronic (CD -2 exemplare care va cuprinde dosarul Cererii de Finanţare scanat si Cererea de Finanţare 
în format editabil) şi documentele originale (pentru care a atasat copii în dosarul original). Exemplarele 
vor fi marcate clar, pe coperta, în partea superioara dreapta, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE ”. 
 
 
ATENŢIE!  
 Format electronic (prin scanare) a cererii de finanțare și a documentelor ataşate cererii de 
finanţare se face prin salvarea ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor. Scanarea 
se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte 
de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF.  
 Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : <> ? / \ { | }”, nu 
trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fişier 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.  
 Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramâne 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 financiara), copiile din dosarul original trebuie sa conținămențiunea 
„Conform cu originalul” si sa fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului.  
 Dosarul Cererii de Finanțare va fi legat, sigilat şi numerotat manual de la ,,1” la ,,n” în partea 
dreaptă sus, a fiecărui document, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv 
documentele anexate, astfel încât să nu se permită detașareaşi/sau înlocuirea documentelor. Opisul se 
numerotează cu 0. Solicitantul va semna și va face menţiunea la sfârşitul dosarului: ,,Acest dosar conţine 
……. pagini, numerotate de la 1 la …….”. 
 Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum 
este precizat în formularul Cererii de Finanţare sau de către un împuternicit, prin procura legalizată (în 
original) al responsabilului legal. 
 

VERIFICAREA CERERILOR DE FINANȚARE 
 
 GAL Pe Mureș și pe Târnave va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de 
selecție aprobate în SDL si transpuse in ghidul solicitantului, în cadrul unui proces de selecție 
transparent.  
 Verificarea cererilor de finanţare se vor face în prima etapă la GAL Pe Mureș și pe Târnave, 
urmând ca proiectele selectate de GAL Pe Mureș și pe Târnave, în urma unui Raport de Selecţie, să fie 
depuse de solicitant și reprezentantul GAL Pe Mureș și pe Târnave la AFIR. 
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 Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor 
SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei 
cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de 
verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori. Selecția proiectelor se 
efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – 
”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM 
PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.  
 

ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE 
  
1. Pregătireaselecției 

Pentru fiecare an calendaristic, Consiliul Director supune spre aprobarea Adunării Generale GAL “Pe 
Mureș și pe Târnave”  numărul maxim de sesiuni de depunere a proiectelor pentru fiecare măsură în 
parte, care va fi afișat pe pagina web www.gal-mt.ro, după care urmează lansarea apelurilor de selecție. 
       Apelul de selecţie trebuie să conţină minim următoarele informații: data lansării apelului de selecţie, 
data limită de depunere a proiectelor, locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele, fondul 
disponibil pe măsură şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui 
proiect, documentele ce prevădcondițiile de finanțare si locul unde pot fi accesate. 
2. Depunerea Cererilor de Finanţare 
Proiectele se depun la sediul GAL, Noșlac str. Principala nr. 78, județul Alba, in perioada de depunere 
anunțata in cadrul apelului publicat. Cererile de finanțare depuse după expirarea termenului limita de 
depunere nu vor fi luate in considerare. 
3. Verificarea îndepliniriiconformității și eligibilității proiectelor 
 După depunerea proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa postului, verifică 
conformitatea si respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerințele impuse pentru 
fiecare măsură din strategia de dezvoltare locala în obiectivele căreia se încadrează proiectul depus. 
 
3.1 Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare 
 Verificarea conformităţii Cererii de Finanţareşi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de 
verificare a conformităţii”.  
 Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:  

− dacă este corect completată;  

− dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;  

− dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente, precum şi valabilitatea acestora 
(dacă este cazul).  

 
 În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 
neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare 
care sunt descoperite de experţii verificatori ai GAL Pe Mureș și pe Târnave, dar care, cu ocazia verificării 
conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ informaţii prezentate 
explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare.  
 Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.  
 Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Pe Mureș și pe Târnavedupă evaluarea conformităţii 
pentru a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele 
neconformităţii. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnaturăfişa de verificare a 
conformităţii. În cazul în care solictantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, expertul va 
consemna acest fapt pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiuniea “Solicitatul refuză să semneze”. 
 Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei 
sesiuni de primirea a proiectelor.  
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 Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu 
o mai poate să o redepună în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.  
 După verificare pot exista două variante:  

− Cererea de Finanțare este declarată conformă.  

− Cererea de Finanțare este declarată neconformă;  
 Dacă Cererea de Finanțare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare.  
 Dacă Cererea de Finanțare este declarată neconformă dosarul original al Cererii de finanțare va fi 
restituit solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de 
ambele părți. 
 Cererile de Finanțare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către 
solicitanți în cadrul aceluiași Apel de Selecție daca mai este deschis sau în cadrul următorului Apel de 
selecție lansat de GAL Pe Mureș și pe Târnave pentru aceeași măsură. 
 

3.2 Verificarea eligibilității Cererii de finanțare 
 Verificarea eligibilității tehnice şi financiare a Cererii de Finanțare şi a anexelor acesteia 
se realizează pe baza formularului „Fișă de evaluare a eligibilității proiectului”, disponibil pe 
site-ul http://gal-mt.ro/ 
 Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:  

− verificarea eligibilității solicitantului;  

− verificarea criteriilor de eligibilitate; 

− verificarea bugetului indicativ al proiectului și a tuturor documentelor anexate; 
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt următoarele:  

a) în cazul în care documentațiatehnico-economică (Studiul de 
Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții) 
conțineinformații insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau 
există informații contradictorii în interiorul ei, ori, fată de cele menționate în 
Cererea de Finanţare.  

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

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

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

 
ATENȚIE!  

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.  
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 Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la 
momentul luării la cunoștință de către solicitant.  
 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. 
 După verificare pot exista două variante:  

− Cererea de Finanţare este declarată eligibilă. 

− Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă;  
 Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare.  
 Dacă Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă dosarul original al Cererii de finanțare va fi 
restituit solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de 
ambele părți.  

  Cererile de Finanţare declarate neeligibilă pot fi corectate/completate și redepuse de către în 
cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL Pe Mureș și pe Târnave pentru aceeași măsură.  
 Al doilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la GAL Pe 
Mureș și pe Târnave, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari 
europeni, eventuale contestații etc.). 
4. Vizita in teren 
Angajații cu atribuții în ce privește monitorizarea și evaluarea, vor efectua vizita în teren pentru 
verificarea aspectelor prezentate în proiect și vor întocmi fișa de verificare în teren dacă evaluatorii 
consideră că este cazul.  
5. Verificarea si punctarea criteriilor de selecție 
Proiectele declarate eligibile, ca urmare a verificăriicondițiilor de eligibilitate si a vizitelor in teren, vor fi 
punctate conform criteriilor de selecție stabilite de GAL in vederea îndeplinirii indicatorilor si 
obiectivelor strategiei de dezvoltare locala. 
6. Notificarea beneficiarilor 
Beneficiarii proiectelor vot fi  notificați de către GAL, de faptul că proiectele acestora au fost/nu au fost 
selectate, pot depune contestații la sediul GAL, în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația in 
care se contesta eligibilitatea unui proiect vor fi desemnate alți doi angajați pentru reverificarea cererii 
7. Întrunirea comitetului de selecție 
 Ședințele Comitetului de Selecție se vor tine periodic atunci când sunt organizate runde de depunere a 
proiectelor.  
Evaluarea proiectelor cuprinde aprobarea proiectelor care se încadrează în prioritățile stabilite in planul 
local de dezvoltare,  evaluarea (tehnică şi financiară) a cererii, cat de clar si realist a fost întocmita.  
La sfârșitul etapei de evaluare din cadrul ședinței, cererile se vor clasifica după cum urmează: 
recomandate pentru finanţareşi respinse. 
8. Publicarea rapoartelor de selecție 
Rapoartele de selecție vor fi publicate pe pagina web, www.gal-mt.ro. 
Beneficiarii vor fi notificați in scris privind rezultatul selecției. Beneficiarii proiectelor respinse vor putea 
depune contestație in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestațiile vor fi analizate 
de comisia de soluționare a contestațiilor, care se va întruni in maxim 10 zile lucrătoare de la data 
încheierea perioadei de contestare. 
 Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 
finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care 
nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi 
selectate în vederea depunerii la AFIR.  
 Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 
este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de  selecție, 
din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban 
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reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste 
selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul 
Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR.  
 Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de 
către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate 
în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), 
specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca 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 
supervizează 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 din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. 
Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un 
alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.  
 Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, 
respectiv vor fi semnate de către doi experți.  
 Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL 
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are 
obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare 
referitoare la evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor 
de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 
 

9. Verificarea dosarului Cererii de Finanțare de AFIR  
 Proiectele selectate de GAL Pe Mureș și pe Târnave, în urma unui Raport Final de Selecţie vor fi 
depuse la OJFIR/CRFIR, pentru verificarea condiţiilor generale de conformitate şi eligibilitate, în maxim 
15 zile calendaristice de la aprobarea Raportului Final de selecție.  
 Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. La 
depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia și 
reprezentantul legal al GAL Pe Mureș și pe Târnave. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate 
împuternici pe reprezentantul GAL Pe Mureș și pe Târnave să depună proiectul. Cererea de finanțare se 
depune în format letric în original – 1 exemplar și în format 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. 
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SECȚIUNEA  10 – CONTRACTAREA FONDURILOR 

 
 După aprobarea Raportului de selecţie/Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele 
aprobate pentru finanţare de catre GAL, i după verificarea acestora de către AFIR, acesta din urmă 
notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie prin documentul „Notificarea beneficiarului privind 
selectarea Cererii de Finanţare și semnarea Contractului de Finanţare”. 
 Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele 
documente, cu caracter obligatoriu conform HG 226/2015, cu modificările și completările ulterioare si a 
procedurilor in vigoare la momentul notificării : 
 
1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 
2. Document emis de ANPM 
 2.1 Clasarea notificării, sau 
 2.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate), sau 
 2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 
sau 
 2.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (daca 
este cazul) 
sau 
 2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluarea adecvată. 
 Durata de execuție a contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru 
proiectelecare prevăd investiții cu construcții montaj. Durata de execuție prevăzută mai sus poate fi 
prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul AFIR. 
 Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat in notificarea 
emisa in conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, 
termen care curge de la data comunicăriinotificării privind selecția proiectului. 
 După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de 
finanțare nu mai poate fi semnat. 
3. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus în termenul precizat în Notificarea 
AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu modificărileși completările ulterioare si a 
procedurilor în vigoare la momentul notificării. 
4. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către AFIR, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
5. Cazier fiscal al solicitantului. 
6. Extras de cont care confirmă cofinanţareainvestiţiei în infrastructura apă/apă uzată, dacă este cazul. 
7. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
8. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru decontarea TVA 
unde este cazul. 
9. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă 
este cazul. 
10. Extras de cont care confirmă cofinanțareainvestiției, dacă este cazul. 
ATENȚIE! 

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea de 
selecţie, sau în cazul în care acesta se regăsește înregistrat în evidențele AFIR cu debite sau nereguli, 
Agenţiaîşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. 
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 Solicitanții, au obligația de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii 
contractului de finanțare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, indiferent de 
data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR.  
 Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanți a documentelor menționate la pct. 9 și 10 în 
termenele precizate în cuprinsul notificării, acestora li se vor aplica prevederile art. 3 și art. 6 din HG 
226/2015 cu modificările şi completările ulterioare. 
 Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele 
care prevăd investiții cu construcții montaj. 
 Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul AFIR. 
 
 
Precizări referitoare la modificarea Contractului de Finanţare 
 
 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de 
execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 
 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu 
excepţiasituaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când 
Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul 
se obligă a le respecta întocmai. 
 Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între liniile 
bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează 
funcţionalitateainvestiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care proiectul a fost selectat și 
contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în 
cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a 
proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorităţii Contractante, fără a fi însă necesară amendarea 
Contractului de Finanţare prin act adiţional. 
 Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de 
finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante. 
 În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în 
cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată 
procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că 
cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau 
documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţineriifinanţării nerambursabile sunt 
constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, 
Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr‐o notificare 
scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără 
intervenţiainstanţeijudecătorești. 
 În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, 
împreună cu dobânzi şipenalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, şi în 
conformitate cu dispozițiile contractuale. 
 

 

 

mailto:galpemures@yahoo.com
mailto:gal-mt@gal-mt.ro
http://www.gal-mt.ro/


 

_________________________________________________________________________________ 
Grupul de AcţiuneLocală PE MUREŞ ŞI PE TĂRNAVE 

Judeţul Alba, ComunaNoşlac, str. Principală nr. 78 
Tel./ fax. 0258 889121, mobil 0722682365 

e-mail: galpemures@yahoo.com, gal-mt@gal-mt.ro, web: www.gal-mt.ro 

__________________________________________________________________________________                 
 

27 

 

SECȚIUNEA 11 – AVANSURI 

 
 Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției în formularul 
Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 
nerambursabilă. 
 Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 
 Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții de către AFIR. 
 Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanții 
eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale 
a României, iar în cazul ONG‐urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate de 
asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma avansului. 
 Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 
 Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. 
 Garanţia financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 
efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şicontribuţiei publice naţionale 
pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 
 Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp 
egală cu durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma 
cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şicontribuţiei 
publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 
 Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar‐fiscale până 
la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul definanţare, respectiv la ultima 
tranșă de plată. 
 Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 
perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării 
prelungirii duratei de execuţieiniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă documentul 
prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliță de asigurare 
care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire. 
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SECȚIUNEA 12 -  ACHIZIȚII 

 
 În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează 
proiectul, beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice 
și  instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru 
beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în 
conformitate cu cerințele Autorității Contractante.  
 Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - 
anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări 
sau bunuri. 
 Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţianaţională specifică achiziţiilor publice precum 
şiInstrucţiunileşi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa contractului de finanţare. 
Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date model, 
specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni. 
 Termenul de finalizare al achizitiilorşi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, se 
va corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată 
menţionatăla art. 4 din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare. 
 Achiziţia de lucrări şidocumentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază proiectul 
tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR. 
 Contractele de achiziție publică a Studiului de fezabilitate (SF) sau a Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții (DALI) vor conține, în mod obligatoriu, clauze prin care prestatorul se obligă să 
cesioneze, în mod exclusiv, autorității contractante, drepturile patrimoniale de autor asupra SF/DALI, 
fără a fi limitat la un teritoriu și timp, în condițiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru realizarea 
proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, documentațiilor necesare pentru obținerea acordurilor, 
avizelor și autorizațiilor. 
 Pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție (PT), în cazul în 
care, operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate / documentația de avizare a lucrărilor 
de intervenții / sau alte documentații tehnice ce stau la baza, sau fac parte din caietele de sarcini, se 
regăsește printre ofertanți în calitate de ofertant/asociat/subcontractant/tert susținător, acesta trebuie 
să aducă la cunoștința autorității contractante (comisiei de evaluare) această stare de fapt, și să prezinte 
o declarație din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora (SF, DALI, alte 
documentații tehnice) nu este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de 
interese. 
 
Regimul conflictului de interese 
 
 În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de 
interese prevăzute in capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
completările ulterioare. 
 Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţiipotenţial generatoare de conflict de interese, 
următoarele: 
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a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţinpărţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţisusţinători sau subcontractanţipropuşi ori a persoanelor care fac parte 
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţisusţinători ori subcontractanţipropuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţisusţinători ori subcontractanţipropuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 
natură, ori se află într‐o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţaşiimparţialitatea pe 
parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terţulsusţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire. 
 

 Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor 
acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 
10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
 De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câştigătordeţine 
pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie (art. 14 din OUG 
66/2011, cu modificările și completările ulterioare). 
 Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în 
vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările 
ulterioare. 
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SECȚIUNEA  13  - TERMENELE LIMITA ȘI CONDIȚIILE PENTRU 

DEPUNEREA CERERILOR DE PLATA A AVANSULUI SI A CELOR AFERENTE 

TRANSELOR DE PLATA 

 
 Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL Pe Mureș și pe Târnave, în două exemplare, pe 
suport de hârtie, la  care se atașează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După 
verificarea de către GAL Pe Mureș și pe Târnave, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de 
verificare a conformității DCP emisă de către GAL Pe Mureș și pe Târnave, la structurile teritoriale ale 
AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă 
documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată (anexă la Contractul de finanțare), care se 
regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.madr.ro. 
 Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții de către AFIR. 
 Pentru sol ic itarea avansuri lor cereri le de plata vor f i  depuse in maxim 10 de 
zi le de la avizare primei achiziț i i ,  dar nu mai mult de 180 de zi le de la semnarea 
contractului  de f inanțare .   
 În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL Pe Mureș și 
pe Târnave pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL Pe Mureș și pe 
Târnave va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL Pe Mureș și pe Târnave.  
 Beneficiarii au obligația de a depune la GAL Pe Mureș și pe Târnave și la AFIR Declarațiile de 
eșalonare - formular AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările și 
completările ulterioare și anexele la acesta.  
 Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, 
cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.  
 Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL Pe Mureș și pe Târnave, în original – 1 
exemplar, pe suport de hârtie, la care se atașează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele 
întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL Pe Mureș și pe Târnave, beneficiarul depune 
documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL Pe Mureș și pe 
Târnave, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect).  
 În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL Pe Mureș 
și pe Târnave, beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată 
de către alți doi experți din cadrul GAL Pe Mureș și pe Târnave decât cei care au verificat inițial 
conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL Pe Mureș și pe 
Târnave rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea 
contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea 
contractului de finanțare.  
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 GAL Pe Mureș și pe Târnave se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de 
plată la nivelul GAL Pe Mureș și pe Târnave, inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora 
(dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.  
 Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile 
de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info.   
 Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 
financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 
beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info) si pe site-ul GAL Pe Mureș și 
pe Târnave, www.gal-mt.ro. 
 Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 
prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, 
conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  
 Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 
plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL Pe Mureș și pe Târnave 
cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 
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SECȚIUNEA 14 – MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 
 Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a contractului, la 
care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăti efectuate de Autoritatea Contractantă si 
GAL Pe Mureș și pe Târnave. 
 Odată cu depunerea cererii de finanțare, se înțelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce 
privește publicarea pe site‐ul AFIR si site-ul GAL Pe Mureș și pe Târnave a datelor de contact (denumire, 
adresă, titlu si valoare proiect). 

La depunerea cererii de plata finale beneficiarul are obligația de a depune un raport de 
monitorizare care va cuprinde stadiul realizării indicatorilor si prognoza menținerii acestora pe o 
perioada de minim 3 ani. 

 
 

MODEL RAPORT MONITORIZARE: 
 
Denumire proiect: 
Nr. contract finanțare: 
Beneficiar: 
Reprezentant legal: 
Persoana de contact: 
Date de contact: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire indicatori Stadiul realizării Explicații Prognoza 

1. Indicatori financiari    

1.1 Valoare contractată    

1.2 Sume plătite    

2. Indicatori tehnici    

2.1 

Dotăriachiziționate 
- costume 

populare 
- etc. 

   

2.2 

Acțiuni de promovare 
- publicații 
- înregistrări 
- evenimente 
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3. Indicatori de rezultat    

3.1 
Populația care 
beneficiază de proiect  

   

3.2 
Numărul tinerilor 
implicați in proiect 

   

3.3 
Număr de comune 
sprijinite 

   

3.4 
Numărul beneficiarilor 
din comunității 
minoritare 

   

3.5 

Nr. de elemente de 
patrimoniu ale 
minorităților puse in 
valoare 

   

 
Data:______/_______/__________ 
 
Reprezentant legal: 
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INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 

NERAMBURSABILE 

 
Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt: 
 
1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de intervenții, întocmite, avizate și 
verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui 
tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 
sau 
1.2 Memoriu justificativ(doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj). 
2. Certificat de Urbanism completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în 
termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. 
3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform 
legislației în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a 
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. 
şi 
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor 
ce aparțin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi 
fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii. 
3.2. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONG-urilor, Unităților de cult, 
Persoanelor fizice autorizate / societăților comerciale pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile 
la care se vor efectua lucrări conform cererii de finanțare. 
4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentația la ANPM: 
4.1 Clasarea notificării. 
sau 
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate). 
au 
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului. 
sau 
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este 
cazul). 
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 
5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte 
(obligatorii): 
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• necesitatea şi oportunitatea investiției; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare ainvestiției; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținereşi / sau reparare a investiției pe operioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.) 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relația cu AFIR în derularea proiectului 
• detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii 
Cererii de finanțare. 
sau 
5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de 
solicitanți cu referire la însușirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / 
Societate Comercială a următoarelor (condiții obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiției; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținereşi / sau reparare a investiției pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); 
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului; 
• detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii 
Cererii de finanțare. 
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală. 
6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de 
înregistrare în Registrul Asociațiilorși Fundațiilor. 
6.2.1 Actul de înființareşi statutul ONG; 
Sau 
6.2.2 Actul de înființareşi statutul Așezământului Monahal (Mânăstire , Schit sau Metoc); 
sau 
6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, 
Certificat constatator eliberat de ONRC; 
7. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se 
derulează operațiunile cu AFIR). 
8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul dereeșalonare a datoriilor către 
bugetul consolidat (daca este cazul). 
9. Certificatul de cazier judiciar. 
10. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 
amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, 
perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă 
începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții. 
11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă şi sănătate publică; 
sau 
11.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este 
cazul; 
12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul 
cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică. 
13. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii, respectiv DirecțiileJudețene pentru Cultura pe raza cărora sunt amplasate 
obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finanțare face 
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parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentația 
este adecvata). 
14. Dovada eliberata de Muzeul județean, prin care se certifica verificarea documentara si pe teren, 
daca este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent 
proiectului propus pentru finanțare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare). 
15. Extrasul din strategie din care rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum si 
copia documentului de aprobare a Strategiei. 
sau 
15.1 Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru 
Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării. 
16. Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial ( în cazul Unităților de Cult)/Comitet director al 
ONG/Societate comercială, din care să rezulte numărul de activități desfășurate ce au avut loc în 
ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanțare. 
17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conținutului-cadru al 
documentațieitehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investițiişi lucrări de intervenţii. 
18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
19. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă 
este cazul. 
20. Alte documente justificative (se vor specifica după caz): 
21.Declarație pe propria răspundere( Anexa 3). 

ATENȚIE! 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, termenul de valabilitate al 
acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 
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Anexe la ghidul solicitantului 

 

Lista documentelor și formularelor disponibile pe pagina de internet a GAL Pe Mureș și pe Târnave: 

Anexa 1 – Cererea de finanțare pentru Măsura 19.3/6B (varianta HG 28/2008; varianta HG(907/2016) 

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate 

Anexa 3 - Memoriu justificativ 

Anexa 4 – Declarație pe propria răspundere 

Anexa 5 – Recomandări analiză cost-beneficiu 

Anexa 6– Contract de finanțare 

Anexa 7 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Pe Mureș și pe Târnave 

Anexa 8– Model Hotărâre Consiliu local privind implementare proiect 

Anexa 9– Metodologia de verificare a conformității, eligibilității si a criteriilor de selecție a proiectelor  

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor 
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