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aprobare şi derulare a implementării acestora.
De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru
finanțări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care
trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, al Studiului de
Fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, al
Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării
proiectelor şi completării corecte a documentelor necesare.
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări
ca urmare a actualizării legislaţiei naţionale şi comunitare sau procedurale –
varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet
www.galsomestransilvan.ro

Pentru a obține informaţiile cu caracter general, consultați pliantele şi
îndrumările editate de GAL, disponibile la sediul GAL Someș Transilvan și
sediile Autorităților Publice Locale membre, precum și pe pagina de
internet: www.galsomestransilvan.ro, prin telefon: 0264-262003 și email: galsomestransilvan@yahoo.com.
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DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

GAL – Grup de Acțiune Locală
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare
creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea
fi accesat FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale
Uniunii Europene;
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR
care derulează FEADR;
OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la
nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);
CRFIR - Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale, structură organizatorică la
nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale);
GAL – Grup de Acţiune Locală
APL – Administraţie publică locală
ADI – Asociaţie de dezvoltare intercomunitară
SOLICITANT – APL, ADI, societate civilă, instituţie de cult sau GAL, potenţial beneficiar al
sprijinului nerambursabil
BENEFICIAR – APL, ADI, societate civilă, instituţie de cult sau GAL care a încheiat un
Contract de Finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene. În înţelesul art. 4 din
R(UE) nr. 1307/ 2013 şi conform definiţiei din PNDR 2014 – 2020:
CEREREA DE FINANŢARE – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea
obţinerii finanţării nerambursabile.
SPRIJIN NERAMBURSABIL – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia
Uniunii Europene şi a Guvernului României.
ELIGIBIL – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa
cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare
pentru FEADR.
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EVALUARE – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare
este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului
şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării.
FIŞA MĂSURII – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele
măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile
de beneficiar şi tipul sprijinului.
MĂSURA – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile).
PUNCTAJ MINIM - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la
finanţare.
REPREZENTANT LEGAL – reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanţare şi
în cazul în care Cererea de Finanţare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare şi
care trebuie să aibă responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în
cadrul societăţii.
SPAȚIUL RURAL - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială,
comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5.
FURNIZARE DE SERVICII – servicii medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte,
obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia
informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de
mărfuri în contul terţilor, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.

PREVEDERI GENERALE
Obiectivul sprijinului: Asistență în înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale
fermierilor.
Scopul sprijinului constă în sprijinirea fermierilor mici și medii pentru dezvoltare și acces
la piață. Viabilitatea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte pozitive
multiple la nivelul regiunii din punct de vedere socio-economic), reprezintă principalul
obiectiv al asocierii. Asocierea pentru producție, procesare și marketing, sau cel puțin
pentru una din aceste componente, poate crește șansele de dezvoltare ale producătorilor și
poate modifica structura ecosistemului agriculturii românești. Acest sprijin trebuie să vină
din partea unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică
rurală, pentru a demara un proces de incubare de start-up-uri asociative. Demersurile de
înființare și dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociații agricole cu scop
economic): asigură dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți si indirecți de pe
teritoriul GAL-ului Someș Transilvan; rezolva nevoile economice, dar și de coeziune socială
la nivelul comunității; se bazează pe resursele locale; se integrează în strategia locala
producând sinergie și complementaritate cu alte proiecte din strategie; se poate constitui
5

într-un motor de dezvoltare economică a fermierilor din zonă - implicit efectul multiplicator
a măsurii.
Acordarea sprijinului: În contextul acestor informații, măsura propune o dezvoltare în două
faze, delimitate de momentul înregistrării juridice ce coincide totodată cu definitivarea
unui plan de afaceri matur, viabil ce urmează să fie validat de piață.
Prima fază include: Analiza resurselor locale, identificarea PROFILULUI comunității (anul
1); Contactarea comunității în care va avea loc intervenția (anul 1); Training / workshop
(discuții facilitate) pentru membrii grupului de inițiativă. Toate aceste activități de
finalizează cu formalizarea structurii asociative și definitivarea planului de afaceri.
A doua fază include: Demararea activităților economice conform asumărilor din planul de
afaceri (cooperativă/asociație agricolă) - Anul 1 al asociației/cooperativei; Asistență
intensivă pe management, marketing și creșterea capitalului social (Anul 2); Coimplementarea și maturizarea inițiativei (anul 2-3 - suprapus celui de-al doilea an de
producție); Asistență în creșterea capacității și stabilizarea proceselor de management,
marketing (anul 3).

OBIECTIVE SPECIFICE LOCALE ALE MĂSURII
 Dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor cu funcții de marketing, acces la
capital și la inovație.

CONTRIBUȚIA MĂSURII LA DOMENIILE DE INTERVENȚIE
Măsura M8/3A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative
contribuie, conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, la realizarea Priorității 3) Promovarea organizării lanțului alimentar inclusiv procesarea și comercializarea produselor
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură, Domeniului de
intervenție 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună
integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al
creșterii valorilor adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al
organizațiilor interprofesionale și corespunde obiectivelor Articolului 35 – Cooperare din
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la inovare, prin propunerea unei forme de organizare inovative pentru
fermierii mici din teritoriu astfel asigurând posibilitate de dezvoltare și intrare pe piață a
acestora.
Caracterul inovator al măsurii este dat și de instrumentele utilizate în atingerea
obiectivelor, ce îmbină activități de asistență, mediere, facilitarea accesului la informații,
tutoring, coaching cu scopul de a crea o structură viabilă economic și autonomă.
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TIPUL SPRIJINULUI
 INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

SUMELE APLICABILE ȘI RATA SPRIJINULUI
INTENSITATEA SPRIJINULUI
 Intensitatea sprijinului este de 100%
VALOAREA SPRIJINULUI
 Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro
 Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro
CONTRIBUȚIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII
 183.234 EURO
ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII
Teritoriul GAL Someș Transilvan, respectiv Comunele Aluniș, Apahida, Bobîlna, Bonțida,
Borșa, Cornești, Dăbîca, Iclod, Jucu De Sus, Mintiu Gherlii, Sic, Vultureni.

TRIMITERI LA ACTE LEGISLATIVE
 Reg. (UE) 1303/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE) nr.807/2014.
 Legea cooperației agricole nr.566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.
 Ordonanța nr.37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si
organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice
cu completările si modificările ulterioare.
 (CE) nr.1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății
cooperative europene (SCE).
 HG nr. 226/2015

DEPUNEREA PROIECTELOR
LOCUL UNDE VOR FI DEPUSE PROIECTELE
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Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate la
biroul GAL Someș Transilvan:
LOCALITATEA BONŢIDA, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 446, COMUNA BONŢIDA, JUD. CLUJ,
înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor.
PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 09.02.2018-12.03.2018
ALOCARE PE SESIUNE: 97,237.55 € Euro

PUNCTAJUL MINIM PE CARE TREBUIE SĂ-L OBŢINĂ UN PROIECT PENTRU A PUTEA FI
FINANŢAT: 50 de puncte

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
•
•
•

ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000.
Grupuri de inițiativă neformalizate (grupuri ce vor sta la baza viitoarei Cooperative)
Fermieri individuali (persoana fizica) sau entități active în agricultură (PFA, II, IF,
SRL, forme asociative deja formalizate).

ATENȚIE!
Sunt eligibile parteneriatele care implică cel puțin două entități din categoriile de
mai sus, și are în componență cel puțin un fermier care își desfășoară activitatea în
sectorul agricol/pomicol.
Liderul de proiect trebuie să demonstreze experiența în domeniul proiectului.

CONDIŢII MINIME
SPRIJINULUI

OBLIGATORII

PENTRU

ACORDAREA

1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul
SAPARD, cât și pentru FEADR?
2 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe
proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?
 EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
 EG2 - Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o
perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă
finanțarea.
 EG3 - Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul
va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt
de aprovizionare.
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 EG4 - Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un
concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul,
și o descriere a activităților de promovare propuse.
 EG5 - Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare
sau finalizat.
 EG6 - Proiectul de cooperare propus se desfășoară pe o perioadă de maximum
șapte ani,
 EG7 - Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile
scurte de aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile
din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea
Informații specifice operațiunii din fișa măsurii.
 EG8 - Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una
din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național
de Implementare STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de
căpșuni în sere și solarii).
 EG9 - Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole
într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferentă Cadrului
Național de Implementare a STP și activează în sectorul pomicol (exceptând
cultura de căpșuni în sere și solarii).
 EG10 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități
sprijinite prin măsură;
Proiectul trebuie să prevadă activități conform secțiunii Tipuri de acțiuni eligibile.
ATENȚIE!
În conformitate cu Prioritatea 3), Domeniul de intervenție 3A) și Articolul 35 –
Cooperare din Reg. (UE) nr. 1305/2013, în care se încadrează prezenta Măsura M8/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative, prin
activitățile finanțate, solicitantul va dezvolta un concept de lanț scurt de
aprovizionare.
Solicitantul va descrie în cadrul Anexei 1.1 – model plan de implementare a
proiectului conceptul de lanț scurt de aprovizionare propus, respectând
prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014
 EG11 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe
teritoriul GAL Someș-Transilvan
Locațiile de implementare a proiectului pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în
afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara
teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se
adresează teritoriului GAL.
Localitățile din care vor fi selectate persoanele care vor beneficia de serviciile
menționate în proiect trebuie să facă parte din teritoriul GAL.
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 EG12Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza
prezentării unei documentații tehnico-economice (plan de implementare, plan
de afaceri)
În cadrul Planului de implementare solicitantul demonstrează viabilitatea
economică a proiectului pentru cele două faze ale proiectului conform obiectivelor
parteneriatului şi tipologiei membrilor.
ATENȚIE!
În cadrul proiectului partenerii vor formaliza cooperarea prin constituirea sau
dezvoltarea unei forme asociative cu personalitate juridica.
Forma asociativă rezultată trebuie să desfășoare activități economice pe o
perioadă de minimum trei ani de la implementarea proiectului (realizarea
efectivă).
Angajamentul de formalizare a cooperării se regăsește în Acordul de parteneriat
iar respectarea angajamentului se va verifica la momentul depunerii ultimei cereri
de plată. Nu este obligatoriu ca forma asociativă rezultată să conțină toți
partenerii, însă este necesar ca toți fermierii din parteneriat să se regăsească în
componența ei.

TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE:
 Specifice fazei 1:
o Analize ale potențialului de producție;
o Elaborare studii de piață;
o Coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor
membri ai structurii asociative;
o Sprijin în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică);
o Organizarea întâlnirilor comunitare;
o Facilitare comunitară.
ATENȚIE!
Aceste activități se finalizează cu formalizarea structurii asociative și
definitivarea planului de afaceri în vederea dezvoltarii lanțului scurt de
comercializare, plan care va sta la baza funcționării structurii asociative.

 Specifice fazei 2:
o Asistență punerea în aplicare a planului de afaceri;
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o Organizare vizite de studiu;
o Asistență în diversificarea produselor și serviciilor;
o Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice;
o Asistență în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să
contribuie la formarea unei rețele;
o Furnizarea de acces la asistență tehnică;
o Furnizarea de acces la asistență juridică;
o Asistență în recrutarea resursei umane;
o Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative;
o Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de
experiențe, seminarii pe diferite teme – implicare în comunitate CSR);
o Elaborarea de suporturi de curs;
o Crearea de marcă;
o Monitorizarea și raportarea periodică;
o Elaborare și asistență în implementarea strategiilor de promovare;
o Elaborare planificare strategică pentru funcționare;
o Mediere;
o Consultanță financiară (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat);
o Coordonare și asistență în atragerea de fonduri.

TIPURI DE ACȚIUNI NEELIGIBILE
 Acțiuni care nu conduc la rezultate pe teritoriul GAL Someș-Transilvan.
 Acțiuni care nu deservesc scopul măsurii.

CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE
CHELTUIELI ELIGIBILE
Capitolul 1 Studii/planuri – FAZA I
- nu vor depăși 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului
- intensitatea sprijinului este de 100%.
1.1 Analize ale potențialului de producție;
1.2 Elaborare studii de piață;
1.3 Coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor
membri ai structurii asociative;
Capitolul 2 Costurile de funcţionare a cooperării – FAZA I, FAZA II
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- nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect.
- intensitatea sprijinului este de 100%.
2.1 Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor
(diurna), legate de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale
2.2 Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării
costurilor de secretariat, etc.)
2.3 Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor
parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare
desfasurarii cooperarii
Capitolul 3 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului,
inclusiv costuri de promovare – FAZA II
3.1 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere,
promovare platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si
televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente,
personalizare auto
- reprezintă o componentă secundară (maxim 50%) în cadrul acestui proiect
- intensitatea sprijinului este de 100%.
3.2 Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport
marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise
în proiect (altele decât sediu) etc.
- intensitatea sprijinului este de 100%.
3.3 Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente
activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte
persoane/entități,
inclusiv
cheltuielile
aferente
salariului/onorariului
coordonatorului de proiect
- intensitatea sprijinului este de 100%.
3.4 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept
grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin
intermediul lantului scurt/pietei locale*), creare/achiziționare marcă înregistrată
(cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din
valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu
mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile).
- intensitatea sprijinului este de 50%.
3.5 Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;
- intensitatea sprijinului va respecta maxima aferentă tipului de operațiune.
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Cheltuielile neeligibile generale sunt:
 cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului
cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 lit. c) din R (UE) nr. 1305
/ 2013 , cu modificările și completările ulterioare 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:
− dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma
unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de
garantare;
− achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;
− taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor
specifice pentru instrumente financiare.
Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern
nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020, cu modificările şi
completările ulterioare.
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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SELECŢIA PROIECTELOR
CRITERII DE SELECȚIE

Punctaj

1. Prioritizarea prin punctaj a proiectelor care își asumă în cererea de finanțare
dezvoltarea de structuri asociative multifuncții, concentrând efortul de asistență
pe: producție, depozitare, marketing, procesare.
Proiecte care propun îmbunătățirea competitivității producătorilor prin activități
Maximum
de asistență în:
45 de
1.1 Producție – 10 puncte
puncte
1.2 Marketing – 10 puncte
1.3 Procesare – 10 puncte
1.4 Depozitare – 15 puncte
Se va verifica planul de implementare depus de solicitant.
2. Integrarea în activitatea de asistență (activități integrate în cererea de finanțare)
de activități complementare formării profesionale: vizite de studiu, asistență
tehnică, ședințe de lucru.
2.1 Vizite de studiu - 5 puncte
Maximum
2.2 Asistență tehnică privind:
40 de
2.2.1 domeniile specifice sectorului agricol – 10 puncte
puncte
2.2.2 aspecte de cadru legal de functionare (ANVSA, DSP, ANPM) – 10 puncte
2.2.3 dezvoltarea/certificarea produselor ecologice – 10 puncte
2.3 Ședințe de lucru cu implicarea activă a partenerilor fermieri – 5 puncte
Se va verifica planul de implementare depus de solicitant.
3. Prioritizarea accesului la serviciile aferente măsurii a fermelor mici și medii.
Parteneriatul este compus din fermieri care dețin ferme mici sau medii:
3.1 Cel puțin 3 fermieri cu ferme mici/medii: 5 puncte
3.2 Cel puțin 5 fermieri cu ferme mici/medii: 10 puncte
3.3 Mai mult de 5 fermieri cu ferme mici/medii: 15 puncte

Maximum
15 de
puncte

Se verifică componența parteneriatului.
TOTAL

100
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 Punctajul minim admis la finanțare este de 50 puncte.
 Departajarea proiectelor cu același punctaj:
 Proiecte care prevad crearea locurilor de muncă.
 Proiecte inovative.
 Numărul mai mare a fermierilor cu ferme mici/medii din parteneriat.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași prioritate, departajarea acestora se va
face în ordinea crescătoare a valorii nerambursabile a proiectului.
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PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR
DEPUSE ÎN CADRUL SDL
PRIMIREA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR
FLUXUL PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
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Perioda de depunere a proiectelor : 09.02.2018-12.03.2018
Punctajul minim admis la finanţare : 50 puncte
Primirea şi evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite:
Proiectele se depun la biroul GAL Someș Transilvan din loc. Bonțida, str. Mihai
Eminescu nr. 446 în intervalul orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri între orele
09:00-12:00, pentru perioda 09.02.2018-12.03.2018.
Responsabilul din cadrul GAL înregistrează Cererea de finanțare în Registrul
proiectelor, aplică acestuia un număr de înregistrare, iar solicitantul primește un
bon cu acest număr de înregistrare.
Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor,
care va efectua următorii pași:
- Verificarea conformității proiectului
- Verificarea eligibilității proiectului
- Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect.
GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor
de eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările
de natură să modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de
GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare
și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat.
Perioada de elaborare a raportului de evaluare:
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea
prevederilor SDL, vor verifica eligibilitatea proiectelor îndeplinirea principiilor de
selecție 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 angajați de GAL
în termen de 30 de zile de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor.
Rezultatele procesului de evaluare 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
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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.
Raportul de slecție se va completa în ziua întrunitrii Comitetului de selecție a
proiectelor și va fi publicat pe site-ul GAL: www.galsomestransilvan.ro , în
următoarea zi a aprobării acestuia. În baza raportului de selecție, GAL va notifica
aplicanții cu privire la rezultatele procesului de evaluare și selecție.
Modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor:
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 OG nr. 66/2011
privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea
mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației
naționale”.
Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și
selecție la nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de
interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat să se abțină de la luarea
deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în
vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator.
Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM
PNDR/MADR se constată că nu s‐au respectat regulile de evitare a conflictului de
interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi
declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor
conform legislației în vigoare.
Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie
stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul
Director).
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La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin
50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat
şi societate civilă.
Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii
comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va
participa la întâlnirea comitetului respectiv.
Componenţa şi obligaţiile comitetului de selecţie şi a comitetului de soluţionare
a contestatiilor:
Membrii Comitetului de Selecţie format din minimum 7 membri ai parteneriatului
(pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de asemenea, un
membru supleant) şi ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor format din minimum
3 membri ai parteneriatului(pentru fiecare membru al comitetului de soluţionare a
contestaţiilor se va stabili de asemenea, un membru supleant), în îndeplinirea
atribuțiilor ce le revin, au următoarele obligații:
• de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea
deciziilor Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor;
• adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către
membri prezenți ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot
majoritar;
• se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv
a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație.
• dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii
Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor,
persoana în cauză (organizația), nu are drept de vot şi nu va participa la
întâlnirea comitetului respectiv.
Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor, inclusiv perioda şi locaţia
de depunere a contestaţiilor:
Rezultatele procedurii de evaluare pot fi contestate în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data postării raportului pe pagina de internet a GAL. Contestatiile
vor fi depuse la sediul GAL şi vor fi soluționate în termen de 15 de zile lucrătoare.
Perioda de elaborare a raportului de soluţionare a contestaţiilor şi a raportului
de selecţie: 30 zile lucrătoare
După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor
GAL va publica raportul de contestații şi raportului de selecţie pe pagina proprie
de internet.
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VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
TIPUL SPRIJINULUI
 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.
INTENSITATEA SPRIJINULUI
 Intensitatea sprijinului este de 100%
VALOAREA SPRIJINULUI
 Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro
 Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro
CONTRIBUȚIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII
 183.234 EURO

COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI
CERERII DE FINANȚARE
Dosarul Cererii de Finanţare conține Cererea de Finanţare însoțită de anexele tehnice şi
administrative, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi/sau
înlocuirea acestora.
Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la
momentul lansării apelului de selecție (format editabil).
ATENŢIE!
Cererea de Finanţare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele
Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.
Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de
anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă
din aceasta. Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare
vor fi cele precizate în modelul‐cadru. Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor
acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de GAL. Modificarea modelului
standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor
suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului
Cererii de Finanţare.
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Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:
Nr. crt.

Titlul documentului

Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanţare.
Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile
necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului,
avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul
contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea
cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le
îndeplinească.
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de
implementare aparține solicitantului.
Cererea de finanțare se depune în format letric în două exemplare (un original și o copie)
și în format electronic (CD/DVD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de
finanțare).
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”,
respectiv „COPIE”.
ATENŢIE! Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL.
Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor.

DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE (NUMEROTATE
CONFORM POZIŢIEI DIN CEREREA DE FINANȚARE):
1. PLANUL DE IMPLEMENTARE
2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI
3. DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia şi ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul
IBAN al contului în care se deruleaza operaţiunile cu AFIR);
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4. CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale liderului
de proiect şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile
pe raza carora îşi au sediul social şi puncte de lucru (numai în cazul în care
solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si, dacă este cazul, graficul de
reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat
- Certificatele trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor prin menţiunea „nu are
datorii fiscale şi sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie
menţionate.
- Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative
solicitate la rambursare prin deconturile de TVA şi/sau alte documente
aprobate pentru soluţionarea cererilor de restituire, decizie/documente care au fost
aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru
compensarea obligaţiilor fiscale de la Sect. A.
5. CAZIERUL JUDICIAR AL LIDERULUI DE PROIECT
Extrasul cazierului judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile
Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
6.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
conform legislaţiei în vigoare.
6.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu
modificările și completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii
nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioaresi grupuri de producători
înființate conform ordonantei 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea
grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor
agricole, cu completările şi modificările ulterioare.
6.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare.
În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de
solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare
documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.
9. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)
Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al
verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la
solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex:
ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele relevante anexate de către
solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, Documente de identitate - copii,
Contract de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/construcții,
Hotararea Consiliului Local, etc.
Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data
depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

CONTRACTAREA FONDURILOR
După finalizarea evaluării, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie prin
documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea
Contractului de Finanţare”.
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Atenție! În termen de maximum 4 luni/7 luni (după caz) de la primirea Notificării privind
selectarea cererii de finantare, solicitantul va depune la sediul OJFIR următoarele
documente, cu caracter obligatoriu:
1. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea şi adresa băncii/ trezoreriei ş, codul IBAN al contului
de operatiuni cu AFIR).
2. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi locale, valabile la data
încheierii contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe
raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este
proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către
bugetul consolidat, valabil la data încheierii contractului de finanțare (pentru liderul de
proiect).
3. Document emis de DSVSA conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA
publicat pe pagina de internet www.afir.info.
4. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare dintre AFIR și MS
publicat pe pagina de internet www.afir.info. 31
5. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol
colaborare AFIR ANPM-GM): Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca document
final/ Acord de mediu/ Aviz Natura 2000.
6. Nota de constatare privind condiţiile de mediu
În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu /Avizul Natura 2000, documentele se
depun în termen de maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind
selecţia proiectului și înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea
termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare
nu mai poate fi semnat
7. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancţiuni economico-financiare)
al reprezentantului legal al liderului de proiect, valabil, la data încheierii contractului de
finanțare. Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu
prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligația de a prezenta/ redepune, după
caz, documentele necesare încheierii contractului în termenul precizat în notificare,
Contractul de finanțare nu va fi încheiat.
Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării conformității
documentelor obligatorii, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea Contractului
de finanțare.
Important! Bugetul indicativ din Cererea de finanţare aprobat în urma evaluării cererii de
finanțare devine anexa la Contractul de finanțare.
Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea Contractului de finanțare se va utiliza cursul
euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web:
http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie
Contractul de finanţare.
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Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni).
Durata de execuție prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul
prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice, prevăzute în contractul de finanțare,
la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de platit.
Durata de execuție prevăzută mai sus poate fi suspendată de Autoritatea Contractantă, la
cererea beneficiarului, în situații temeinic justificate, pe bază de documente, în cazul în
care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile
beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară
obținerii acestora.
Durata de implementare a proiectului este de maxim 21 luni
Durata de implementare a proiectului reprezintă durata de realizare efectivă a tuturor
activităților descrise în Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei
de implementare, de la data semnării prezentului contract, până la data depunerii de către
beneficiar a ultimei tranșe de plată.
Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de implementare a
proiectului la care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea
plătii.

ACHIZIȚII
Achizițiile în cadrul proiectului vor fi derulate de către liderul de proiect și/sau
parteneri, cu respectarea condițiilor din Anexa IV la contractul de finanțare Instrucțiuni de achiziții.
Contractele de achiziții vor fi încheiate și depuse la AFIR spre avizare, de către liderul
de proiect/parteneri, după încheierea contractului de finanțare.
Intreaga procedură de achiziții se va derula on-line pe site-ul www.afir.info,
conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de publicare
disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atat pentru beneficiari cât și
pentru ofertanți, condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului
pe site-ul www.afir.info.
În cazul investiţiilor care presupun achizitii simple beneficiarul/partenerii este/sunt
obligat/obligați să finalizeze procedura de achiziții conform Manualului operaţional de
achiziţii pentru beneficiarii privaţi PNDR 2014-2020 și să încarce dosarele de achiziţii în
maxim 3 luni, urmând să depună o tranşă de plată în maxim de 6 luni de la data semnării
Contractului de Finanţare.
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Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație,
respectiv de selecție de oferte / conform bazei de date cu prețuri de referință aplicabilă
PNDR 2014-2020, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin
PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără
montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui
contract de achiziție.
Atentie! Solicitanții care au desfășurat licitații prin procedura „o singură ofertă” vor
încărca dosarele pe portalul on-line de achiziții după ce solicitantul va semna contractul
de finanțare cu AFIR. Verificarea și avizarea dosarelor de achiziții în mediul on-line se
va efectua la nivelul OJFIR (achiziții simple) și CRFIR (achiziții complexe), prin
intermediul departamentelor de specialitate numai după ce solicitantul va semna
contractul de finanțare cu AFIR.
În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineste prin:
A. Conflictul de interese intre beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanţi:
Acţionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali ai
acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri
în consilii de administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:
a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau
subcontractanți;
b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori,
membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre
ofertanti sau subcontractanti;
c. sunt în relație de rudenie până la gradul II sau afin cu persoane aflate în
situațiile de mai sus.
B. Conflictul de interese între ofertanţi:
Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii
în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):
a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru
aceeași achiziție (OUG 66/2011);
b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori,
membri ai consiliilor de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt
ofertant sau subcontractant;
c. Sunt în relație de rudenie până la gradul II sau afin cu persoane aflate în
situațiile de mai sus.
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Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private anexă la contractul de finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei
de servicii, lucrări sau bunuri.
Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie
avute în vedere următoarele principii:
aNediscriminarea;
bTratamentul egal;
c Recunoaşterea reciprocă;
d Transparenţa;
e Proporţionalitatea;
f Eficienţa utilizării fondurilor;
g Asumarea răspunderii.
Atenţie! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai
mare de 15.000 euro, înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR, vor
respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii din Manualului de achiziţii postat pe
pagina de internet AFIR.
Atenţie! Procedurile de achizitii se vor desfasura printr-un singur cont de utilizator pe
platforma online de achizitii a AFIR.

TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA
CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE
TRANȘELOR DE PLATĂ
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru
efectuarea conformității. În urma realizării verificării, în situația în care cererea de plată a
fost declarată conformă, beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit de Fișa de
verificare a conformității emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR)
responsabile de derularea contractului de finanțare.
În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redepună la GAL
Dosarul cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul de
finanțare/ Actul adițional/ Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat
neconform poate fi redepus o singură dată la GAL.
În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL,
beneficiarul are dreptul de a depune contestație cu încadrarea în termenul maxim de
depunere a dosarului cererii de plată la AFIR. În acest caz, contestația va fi analizată de
către doi experți din cadrul GAL, alții decât cei care au verificat inițial conformitatea
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dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL 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. Soluționarea contestației de către experții OJFIR/CRFIR
și comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de
depunere a DCP la AFIR.
Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează
în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii din cadrul PNDR, în
care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de
finanțare.
Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform
prevederilor Contractului /Deciziei de finanțare.
Beneficiarul ( liderul de proiect) va depune la GAL Declaraţia de esalonare a depunerii
Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de
achiziţii.
În cazul în care beneficiarul nu depune Declaratia de esalonare (inițială) în termenul
prevazut, aceasta se va depune cel tarziu o dată cu prima transa a Dosarului cererii de
plată.
Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar (liderul de proiect) la GAL în trei exemplare
pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de
beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute
în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de finanţare) pe pagina de internet
a AFIR www.afir.info.
Cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative se depun în termen de
maxim 6 luni de la data semnării contractului de finanțare cu AFIR. Decontarea cheltuielilor
efectuate aferente investiţiei de baza se poate realiza in maxim cinci transe de plata.
Pentru motive temeinice și justificate în mod corespunzător de beneficiar, aceste termene
pot fi prelungite de Autoritatea Contractantă cu cel mult 6 luni, cu plata penalităților
prevăzute în Contractul de finanțare.
Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată,
Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe
propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la GAL, OJFIR sau pe site-ul AFIR
(www.afir.info).

AVANS

În cazul proiectelor de servicii nu se acordă plăți în avans.
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MONITORIZAREA PROIECTULUI
Pe parcursul derulării proiectelor, GAL va realiza în etape prestabilite prin diferite metode
monitorizarea fiecărui proiect contractat și finanțat prin GAL. După contractarea fiecărui
proiect, GAL va comunica beneficiarului perioadele de raportare și metodele de
monitorizare care vor fi aplicate de-a lungul implementării, care vor fi stabilite în funcție
de tipul proiectului, complexitatea activităților propuse și durata de implementare a
acestuia.
Una dintre metodele aplicate va fi cea de intervievare telefonică (cel puțin trimestrială) a
beneficiarului referitor la stadiul implementării proiectului. Informațiile obținute vor fi
înregistrate pe fișe de monitorizare, respectiv problemele și eventualele blocaje
identificate vor fi rezolvate cu sprijinul departamentului tehnic.
GAL va întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va fi întocmit un raport
de monitorizare a proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o evaluare a
progreselor, problemelor, blocajelor, rezultatelor sau a bunelor practici identificate în cea
ce privește implementarea proiectelor finanțate prin GAL. Astfel vom primi o radiografie a
stadiului de implementare a strategiei și vom avea posibilitatea de a îmbunătăți procesul
de implementare, respectiv de a aplica bunele practici în următoarele proiecte și activități.
În cazul în care se identifică aceeași problema la nivelul a mai multor proiecte, GAL va
organiza ședințe/workshop-uri pentru beneficiari în vederea clarificării acestora. Totodată
va primi și va răspunde la întrebările beneficiarilor legate de proiectele selectate și dacă
este cazul elaborează ghiduri practice pentru eficientizarea implementării acestora.
Aceste activități de monitorizare şi evaluare vor asigura implementarea efectivă şi la timp
a proiectelor, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului și evaluarea
activităţilor şi rezultatelor acestuia. Monitorizarea oferă informaţii privind evoluția punerii
în aplicare a programului în raport cu indicatorii de inputuri financiare, de realizări şi de
rezultate.
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie
utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum
5 ani de la data efectuării ultimei plăti. GAL are posibilitatea de a reduce această perioadă
la 3 ani, în situația sprijinului sumă forfetară cu respectarea prevederilor specifice din Reg.
1303/2013.
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