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

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și constituie un suport complex 

pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specific Strategiei de Dezvoltare Locală  a 

GAL Podișul Mediașului, implementată prin Sub-Măsura 19.2 din PNDR 2014-2020. Acest 

document nu este opozabil actelor normative naționale și europene. 

 

Prevederile aferente Ghidului Solicitantului se aplică în mod corespunzător. În Ghid sunt 

prezentate regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea unui proiect la GAL Podișul 

Mediașului, precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului 

dumneavoastră. De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se 

acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele și acordurile care trebuie prezentate (la 

depunerea proiectului sau în vederea contractării), modelul Cererii de Finanțare, al Studiului 

de Fezabilitate, al Planului de Afaceri, al Contractului de Finanțare, precum și alte informații 

utile întocmirii proiectului și completării corecte a documentelor. 

 

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că 

ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document, precum și toate prevederile din 

Ghidul Solicitantului și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul 

investițiilor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podișul Mediașului, respectiv 

prin PNDR 2014-2020.  

 

Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări din cauza 

modificărilor legislative naționale și europene sau procedurale. De aceea, vă recomandăm ca 

până la data limită de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul prezentului apel de 

selecție a proiectelor, să consultați periodic pagina de internet www.galpm.ro și www.afir.ro,  

pentru a urmări eventualele modificări.  

 

De asemenea, solicitanții pot obține informații/clarificări în mod gratuit, direct la sediul 

nostru din localitatea Ațel, nr 76, județul Sibiu, prin telefon: 0752-108-092, prin e-mail, la 

adresa galpodisulmediasului@galpm.ro sau prin intermediul paginii de internet: 

www.galpm.ro    

 

 

 

 

 

 

  

http://www.galpm.ro/
http://www.afir.ro/
mailto:galpodisulmediasului@galpm.ro
http://www.galpm.ro/
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1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

AFIR – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

AM PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

AP – Acord Parteneriat 

CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean 

CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

CS – Comitet de selecție 

DGDR AM PNDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

DI – Domeniu de intervenție 

DLINRNDR – Direcţia LEADER, Investiții Neagricole și RNDR 

FEADR -Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  

GAL -  Grup de Acţiune Locală 

GAL PM – Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului 

HCL – Hotărâre a Consiliului Local 

IDUL – Indicele Dezvoltării Umane Locale 

INS – Institutul Național de Statistică 

ITI – Investiții Teritoriale Integrate 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

OG – Ordonanța Guvernului 

OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

SIDD DD – Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 

SLIN – Serviciul LEADER şi Investiții Nonagricole 

SDL - Strategie de Dezvoltare Locală  

UAT – Unitate AdministrativTeritorială  

 

  



M4_6B, CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL, Ghidul Solicitantului,  
Versiunea 03/15 februarie 2018                                                    
 

5 
 

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

juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale 

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

furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001). 

 

Beneficiar - persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere 

individuală/întreprindere familială care a încheiat un contract de finanțare cu AFIR pentru 

accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

 

Cererea de finanțare - reprezintă solicitarea depusă de potențialul beneficiar în vederea 

obținerii finanțării nerambursabile; 

 

Cofinanțarea publică - reprezintă fondurile nerambursabile allocate proiectelor de investiție 

prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii europene și 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; 

 

Eligibi l- reprezintă îndeplinirea condițiilor și criteriilor minime de către un solicitant așa cum 

sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de finanțare și Contractul de finanțare pentru 

FEADR; 

 

Evaluare - acțiune procedurală prin care documentația pentru care se solicit finanțare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor minime pentru acordarea sprijinului și 

pentru selectarea proiectului, în vederea contractării;  

 

Fișa Măsurii - descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, 

aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiție, categoriile de beneficiari și tipul 

sprijinului; 

 

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

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

trebuie returnate- singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și 

nerealizarea investiției conform proiectului aprobat de AFIR; 

 

Investiție nouă - cuprinde lucrările de construcții-montaj, utilaje instalații, care se 

realizează pe amplasamente noi pentru construcțiile existente cărora li se schimbă destinația 

sau pentru construcții aparținând exploatațiilor cărora li s-au retras autorizațiile de 

funcționare și nu își schimbă destinația inițială; 
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Modernizarea - cuprinde achiziția de echipamente și/sau dotări sau lucrările de construcții și 

instalații privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcțiilor 

aferente întreprinderilor în funcțiune și cu autorizații de funcționare valabile, fără 

modificarea destinației inițiale; 

 

Prag minim - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la 

finanțare; 

 

Perioada de implementare - reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare 

până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 

 

Perioada de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea contractului de 

finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 

 

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

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

care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de 

servicii contra unei plăți. 

 

Reprezentantul legal - este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relație 

contractuală cu AFIR, conform legislației în viguare; 

 

Solicitant - potential beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR (persoană juridică, 

persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială) 

 

Sprijin nerambursabil - reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată din contribuția Uniunii 

Europene și a Guvernului României; 

 

Valoarea eligibilă a proiectului - reprezintă suma cheltuielor pentru bunuri, servicii, lucrări 

care se încadrează în lista Cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi 

decontate prin FEADR; procentul de co-finanțare publică și private se calculează prin 

raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

 

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

lucrări care sunt încadrate în lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual și 

care nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru 

stabilirea procentului de cofinanțare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar 

integral de către beneficiarul proiectului; 

 

Valoarea totală a proiectului - suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, 

servicii, lucrări. 
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2. PREVEDERI GENERALE 
 

Măsura sprijină intervenţiile de protejare şi conservare a moştenirii culturale din teritoriu, 

contribuind astfel la creşterea atractivităţii turistice a GAL Podişul Mediaşului. Teritoriul este 

caracterizat de existenţa unui patrimoniu cultural relevant, care poate fi valorificat pentru 

dezvoltarea turismului cultural. În GAL Podişul Mediaşului există numeroase clădiri cu 

importantă valoare istorică şi culturală, care se află în diferite stadii de degradare, unele 

necesitând intervenţii imediate pentru a le putea păstra sau reintroduce în circuitele 

culturale din regiune.  

 

Pe teritoriul GAL Podişul Mediaşului, principala atracţie o constituie ansamblurile de biserici 

fortificate numite şi cetăţi bisericeşti ale saşilor ce au locuit în zonă, la care se adaugă 

ansambluri arhitecturale rurale formate din grupări de case tipice pentru arhitectura rurală a 

saşilor transilvăneni, acestea fiind atracții deja consacrate la nivel de teritoriu, dar și la nivel 

național și internațional. Ansamblurile fortificate şi lăcaşurile de cult adăpostesc numeroase 

obiecte tradiţionale (care în unele cazuri sunt incluse în colecţii muzeale locale – Valea Viilor) 

sau publicaţii cu valoare religioasă, istorică şi culturală, care sunt în mică măsură accesibile 

publicului larg având în vedere gradul de uzură fizică a infastructurii patrimoniului construit.  

 

Dincolo de aceste atracții, mai există alte lăcaşuri de cult de interes local, situri arheologice, 

case tradiționale cu valoare arhitecturală sau culturală, anexe gospodărești, cămine 

culturale, locuri cu valoare arhitecturală ridicată (străzi, centre de comună sau oraș, etc) 

care însă nu sunt amenajate pentru publicul larg. Includerea acestora în circuitul turistic 

întregesc patrimoniul arhitectural al GAL Podişul Mediaşului, diversificând oferta turistică. 

Dincolo de promovarea obiectivelor turistice este nevoie de dezvoltarea unor servicii conexe, 

strâns legate de oferta turistică și anume dotarea cu mobilier stradal a zonelor din imediata 

vecinătate a obiectivelor de patrimoniu (amenajarea unor piațete, locuri de odihnă etc.) 

crescând astfel gradul de atractivitate al obiectivelor incluse în circuitul turistic. 

 

 

Contribuția măsurii din SDL la domeniile de intervenție 

 

Măsura 4/6B - „Conservarea și Promovarea Patrimoniului Cultural” din cadrul SDL GAL Podisul 

Mediasului, corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale, și contribuie la domeniul de intervenție DI 6B - Încurajarea 

dezvoltării locale în zonele rurale. 

 

Măsura 4/6B - „Conservarea și Promovarea  Patrimoniului Cultural” din cadrul SDL GAL Podisul 

Mediasului este similara cu SUB-MĂSURA 7.6 - „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului 

cultural”, din cadrul PNDR  2014-2020. Astfel, soclitanţii care vor depune proiecte pe această 
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masura vor utiliza Cererea de Finanţare şi formularele standard aferente Sub-Masurii 7.6, 

disponibile pe site-ul www.galpm.ro. 

Sprijinul acordat prin măsura 4, va contribui protejarea, prin întreţinere, restaurare şi 

modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local. 

Sprijinirea conservării patrimoniului local are drept scop stimularea activităţilor de turism 

rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la 

atractivitatea zonelor rurale. 

Spațiul rural eligibil în accepțiunea acestei măsuri cuprinde toate cele 16 unități 

administrativ-teritoriale din teritoriul GAL Podișul Mediașului. 

 

Valoarea adăugată a măsurii 

• impactul generat prin implementarea corectă a acestei măsuri la nivelul teritoriului va 

contribui la ameliorarea reticenței populației locale față de utilizarea tehnicilor 

tradiționale și a materialelor locale pentru restaurarea clădirilor tradiționale cu 

valoare arhitecturală/ centrelor istorice ale localităţilor;  

• proiectele finanțate prin această măsură vor include activități de interpretare a 

metodologiei și rezultatelor (ex. panouri care prezintă o fațadă ,,înainte” și ,,după” 

restaurare și explică tehnicile tradiționale utilizate), în vederea promovării unei 

atitudini pozitive în sensul gestionării patrimoniului ca sursă esențială a identității 

teritoriului GALPM care contribuie la dezvoltarea turismului, generare de locuri de 

muncă, creștere economică și dezvoltare durabilă; 

• valoarea adăugată este evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de 

eligibilitate și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local (descrise la pct. 7 și 

8 din Fișa Măsurii). 

 

Obiectiv general:  

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Obiective specifice: 

• punerea în valoare a obiectivelor de moștenire culturală; 

• punerea în circuitul turistic specific săsesc a teritoriului; 

• realizarea investiţiilor necesare pentru protejarea moştenirii culturale din 

teritoriu. 

 

Contribuția publică totală a măsurii este de 150.000 EURO.  

 

Tipul sprijinului   

• rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

http://www.galpm.ro/


M4_6B, CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL, Ghidul Solicitantului,  
Versiunea 03/15 februarie 2018                                                    
 

9 
 

• plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare 

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

R (UE) nr. 1305/2013;  

• sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis 

primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim 

al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

 

 

Sume aplicabile și rata sprijinului 

 

Sprijin public nerambursabil va fi de maxim 50.000 EURO/proiect.  

 

Intensitatea sprijinului:  

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit;  

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;  

• 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului.  

 

La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere suma disponibilă pentru toată 

strategia de dezvoltare locală şi numărul potenţialilor beneficiari care şi-au exprimat 

interesul pentru astfel de proiecte. 

 

 

Legislația națională și europeană aplicabilă  

 

• Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată; OG nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; Lege nr.422 

din 18 iulie 2001, republicată privind protejarea monumentelor istorice; HG nr. 28 din 

9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-

economice aferente investițiilor publice, HG nr. 28/2015 privind stabilirea cadrului 

general de implementare a măsurilor PNDR cofinanțate din FEADR și de la bugetul de 

stat; HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE) nr. 

808/2014, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1407/2013, Recomandarea 2003/361/CE. 

 

 

Aria de aplicabilitate a măsurii: teritoriul Podișul Mediașului  

 

Județul Sibiu - Alma, Ațel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dârlos, Dumbrăveni, 

Hoghilag, Micăsasa, Moșna, Șeica Mică, Târnava, Valea Viilor 

 

Județul Mureș - Viișoara, Zagăr 
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Atenție! 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podișul Mediașului se implementează prin SubMăsura 

19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, din 

PNDR 2014 -2020.  Astfel, proiectele depuse prin intermediul Strategiei de Dezvoltare 

Locală a GAL Podișul Mediașului sunt aferente atât unei Măsuri din SDL, cât și Sub‐măsurii 

19.2 din PNDR.  

Măsura 4/6B - „Conservarea și Promovarea Patrimoniului Cultural” din cadrul SDL GAL 

Podisul Mediasului este similara cu SUB-MĂSURA 7.6 - „Investiţii asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural”, din cadrul PNDR  2014-2020. Astfel, soclitanţii care vor depune 

proiecte pe această masura vor utiliza Cererea de Finanţare şi formularele standard aferente 

Sub-Masurii 7.6, disponibile pe site-ul www.galpm.ro. 

 

3. DEPUNEREA PROIECTELOR 
 

Proiectele se vor depune la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului  din 

localitatea Ațel, nr 76, Județul Sibui, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.  

 

Perioada în care pot fi depuse proiectele: 5 Martie – 23 Aprilie 2018 

 

Alocarea pentru sesiunea 3/2018 este de 50.000 EURO 

 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este de 15 

puncte.  

 

Atenție! 

Solicitanții/beneficiarii care au proiecte in evaluare la GALPM/AFIR sau in implementare pe 

aceeasi masura, nu pot depune alte proiecte, pana la finalizarea acestora. 

 

În vederea deschiderii sesiunii de depunere de proiecte pe Măsura 4/6B – „ Conservarea şi 

promovarea patrimoniului cultural”, GAL Podișul Mediașului va lansa APEL DE SELECȚIE a 

proiectelor, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a 

proiectelor sau, prin excepție, cu minim 10 zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor la GAL în situația în care acest apel va conține preverile și informațiile 

care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura 4/6B, inclusiv punctajele pentru 

criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare, fiind astfel respectat principiul 

transparenței.  

 

http://www.galpm.ro/
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Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la 

GAL.  

 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al asociației GAL 

Podișul Mediașului. Anunțul privind prelungirea sesiunii de finanțare se va face numai în 

timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni.  

 

Apelurile de selecție (variantele detaliate) vor conține: 

- data lansării apelului de selecție 

- data limită de depunere a proiectelor  

- fondul disponibil alocat în sesiunea respectivă  

- documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului  

- cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora 

- procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Podișul Mediașului  

- criteriile de selecție și punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea 

unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora 

- data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

- datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

- alte informații relevante  

 

Apelurile de selecție vor fi publicate/afișate: 

- pe site-ul GAL PM: www.galpm.ro  

- la sediul GAL PM (varianta detaliată, pe suport tipărit) 

- la sediile primăriilor partenere GAL PM (varianta simplificată) 

- în mass-media locală/publicații online din județele Sibiu și Mureș (varianta 

simplificată): www.monitoruldemedias.ro si www.zi-de-zi.ro 

 

 

Urmăriți site-ul www.galpm.ro pentru a afla data lansării apelurilor de selecție!  

 

 

 

4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 

Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt: 

 

- Unităţile Administrativ Teritoriale  și asociațiile acestora conform legislației naționale 

în vigoare;  

- ONG-uri care au în proprietate clădiri tradiționale cu valoare arhitecturală (case, 

http://www.galpm.ro/
http://www.monitoruldemedias.ro/
http://www.zi-de-zi.ro/
http://www.galpm.ro/
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clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu, şuri), sau care prezintă document 

încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va 

restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minimum 10 ani de la depunerea 

cererii de finanțare;  

- Unități de cult conform legislației în vigoare, care au în proprietate clădiri tradiționale 

cu valoare arhitecturală;  

 

 

Atenție!  

• reprezentantul legal al UAT-ului poate fi Primarul sau Administratorul Public 

• reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară poate fi unul din 

Primarii comunelor componente sau Administratorul public desemnat în cadrul A.D.I, 

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

modificările şi completările ulterioare). 

• punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în 

Teritoriul GAL Podișul Mediașului, activitatea desfășurându-se în Teritoriul GAL 

Podișul Mediașului. 

 

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente 

măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea 

următoarelor condiții, după caz: 

 

a) solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, 

după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv 

dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de 

finanțare;  

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la 

depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private 

și/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste 

documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a 

anului următor. 

 

Prevederile indicate anterior se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al 

asociaţiei se află în situaţiile prevăzute mai sus. 

 

Beneficiari indirecți (grupul țintă): populația din teritoriul GAL Podişul Mediaşului, 

întreprinderi locale, turiștii care vizitează zona. 

 

5. CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
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Condiții de eligibilitate, conform Fișei Măsurii 4/6B din SDL GAL Podișul Mediașului, si a 

Manualului de procedura sM19.2 v04: 

 

A. Verificarea eligibilității solicitantului 

1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât 
și pentru FEADR? 

2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? 

3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie 
răspundere, secțiunea (F) din CF? 

4. Solicitantul respectă prevederile art. 61, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului 
general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate 
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile 
si completarile ulterioare? 

(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 61 poate depune/ redepune doar în 
sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de 
GAL - dacă este cazul) 

5. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? 

Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor persoane juridice de drept privat cu scop 
patrimonial 

6. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea 
sunt definite în Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014? 

7. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat? 

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului, prevazute in Manualul de 
procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL? 

EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data ultimei plaţi; 

EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia;  

EG5 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții; din 

strategie trebuie să reiasă faptul că obiectivul de investiție face parte din patrimoniul cultural 

de interes local sau este considerat un obiectiv cultural de interes local;  
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Criterii de eligibilitate ale proiectului prevazute in Fisa Masurii M4/6B din SDL, specifice 
GALPM 

EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  

și "Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul rural în zona cu influență săsească" 
elaborat de OAR în cazul proiectelor de construcții; 

EG7 Proiectul se realizează în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Podișul Mediașului; 

EG8 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

EG9 Nu este permisă dubla finanţare a aceleiaşi activităţi/investiţii din alte fonduri 
comunitare sau naţionale; 

EG10 Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei, 
conform specificatiilor din Cererea de Finantare; 

EG11 Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică a 
investiției (prin memoriul justificativ/studiul de fezabilate/proiect tehnic DALI, documentații 
specifice)  

EG12 Introducerea obiectivului investițional în circuitul turistic, la finalizarea proiectului 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu) 

EG13 Obiectivul(ele) investițional(e) inclus(e) în Lista Monumentelor Istorice, categ. b și/sau 
atestat drept obiectiv de patrimoniu local (în acest caz, solicitantul va prezenta un certificat 
emis de catre Institutul National al Patrimoniului sau de catre Primarie 

EG14 În cazul proiectelor de construcţii arhitectul contractat al GALPM este consultat încă din 
faza de iniţiere a proiectului. 

 

Este important ca înaintea depunerii cererii de finanţare să stabiliți, obiectiv, punctajul pe 

care proiectul îl realizează şi să specificaţi valoarea punctajului în cererea de finanţare, 

secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”. 

 

Atenție! 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin un 

criteriu de eligibilitate sau de selecţie, cererea de Finanţare devine neeligibilă. 

 

Atenție! 

Perioada de monitorizare a proiectului este de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți de 

către Autoritatea Contractantă. 

 

Atenție! 

Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră este 

necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare 
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pentru Lucrări de Intervenţii toate informaţiile concludente, informaţii pe care 

documentele justificative anexate le vor demonstra şi susţine. 

Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B 

trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015, conform Ordinului 

Ministerului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice 

actualizată și a Listei monumentelor dispărute, cu modificările ulterioare. 

 

 

 

6. ACȚIUNI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 
 

Pentru a fi eligibile cheltuielile, acțiunile pentru care se fac cheltuielile trebuie să aibă loc în 

teritoriul GAL Podişul Mediaşului. 

 

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

pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu 

Fişa măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului specificat in fisa masurii. 

 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării. 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale 

și/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile: 

 

 

Acţiuni eligibile 

 

a) Acţiuni materiale:  

• restaurarea, conservarea, amenajarea centrului istoric al localităților;  

• restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local de clasă B;  

• modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;  

• restaurarea, renovarea/reabilitarea/conservarea unor clădiri tradiționale cu valoare 

arhitecturală (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu, şuri) al căror 

aspect este stricat/deteriorat; 

• restaurarea/renovarea/reabilitarea/dotarea de spații destinate păstrării și 

transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale, inclusiv a 

atelierelor de creaţie; 

• refuncționalizarea și/sau schimbarea funcțiunii unor obiective/construcții (de exemplu 

mori tradiţionale, șuri, cuptoare, fântâni, etc), care păstrează caracteristicile 

patrimoniului construit tradițional, autentic; 

• renovarea faţadei şi a acoperişului unei clădiri sau a unui ansamblu de clădiri;  
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b) Acţiuni imateriale:  

• servicii de consultanță, proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico-economice; 

• acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural; 

• elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente istorice, după caz; 

• elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale, documentații specifice asociate cu 

patrimoniul construit de dimensiuni mici;  

• întocmirea listei obiectivelor de interes local și depunerea documentației la nivelul 

Comisiilor Județene de Cultură în vederea emiterii avizului care va ține locul încadrării 

pe Lista Monumentelor Istorice; 

• acțiuni de informare, promovare și marketing (elaborare plan de promovare, website,  

achiziția și instalarea de panouri informative/de interpretare, expoziții foto pe tema 

patrimoniului).  

 

Antentie! 

În cazul în care se sprijină restaurarea obiectivelor culturale de interes local (clădiri 

tradiționale cu valoare arhitecturală), trebuie prezentat un Certificate mis de Institutul 

National al Patrimoniului sau de Primaria pe raza caruia sa afla imobilul respectiv; 

 

Conform art. 7 (4) din HG 226/2015, Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu 

construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de 

mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru 

arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică 

și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% 

pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri. 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

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

pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind 

obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute 

în legislaţia naţională. 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea 

aprobării finanţării, eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 

/ 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții: 

 

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, 

acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau 

rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și 

de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 
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c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției 

lucrărilor de construcții - montaj. 

 

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 

condițiile anterior menționate şi se 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, 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 privind 

conţinutului‐cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum 

şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii". 

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură 

cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

b)  sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 

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

d)  sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile 

legii. 

 

Costuri neeligibile 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand” 

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

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

eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale 

și cheltuielile de asigurare; 

• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și 

anume: 

a) adobânzi 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 şi de terenuri construite; 
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c) 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. 

 

Acțiuni neeligibile în cadrul prezentei măsuri de finanțare sunt construcţia de aşezăminte 

culturale – cămine culturale/aşezăminte monahale noi. 

 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern 

Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 

 

Cheltuielile neeligibile specifice sunt: 

• contribuția în natură; 

• costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

• costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 

 

7. SELECȚIA PROIECTELOR 
 

Pentru această măsură, pragul minim este de 15 puncte si reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare.  

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos: 

 

CRITERII DE SELECȚIE 

CS1.Proiectul valorifică investiția în scop turistic 

(25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

Criteriul va fi puncat în cazul în care, după finalizarea investiției, va fi permisă vizitarea 

obiectivului de către turiști 

Documente: declarație pe propria răspundere a solicitantuluI 

CS2.Proiectul contribuie la creșterea valorii culturale, prin numărul de activități socio-

culturale planificate 

(maximum 15puncte) 

Se va avea în vedere organizarea de activități cultural și activități sociale.  

Se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate planificată. 

Documente: 

1. SF/DALI/Memoriu justificativ 

 

CS3.Păstrarea aspectului original al clădirilor 

(30 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 
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Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra că proiectul de 

renovare/reabilitare a obiectivului va avea în vedere conservarea aspectului original, în 

ceea ce privește: materialele de construcție și tehnicile utilizate, aspectul fațadelor 

(ornamente, tîmplărie geamuri și uși, culoare fațadă). 

 

Pentru beneficiarii care solicit punctarea criteriului, se recomandă consultarea „Ghidului 

pentru încadrarea în specificul local din mediul rural înzona cu influență săsească”, o 

publicație întocmită de Ordinul Arhitecților din România – Grupul de DezvoltareRurală. 

Documente: studiu de fezabilitate 

CS4.Proiectul contribuie la creșterea eficienței energetice a construcțiilor/clădirilor 

asupra cărora se intervine 

(15 punctedacă DA, 0 dacă NU) 

Criteriul va fi punctat în cazul în care vor fi bugetate investiții care au ca obiectiv creșterea 

eficienței energetice a clădirilor. 

Documente: studiu de fezabilitate 

CS5.Solicitantul are experiență în implementarea de proiecte similare 

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

În contextual acestui criteriu de selecție, proiectele similar sunt proiectele finalizate ale 

beneficiarului, care au avut ca scop/obiectiv conservarea și promovarea patrimoniului 

cultural construit. 

Documente: Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă 

Total:  100 puncte 

 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele 

criteria pentru departajare: 

1. Păstrarea aspectului original al clădirilor 

2. Proiectul valorifică investiţia în scop turistic 

3. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare 

mai mică vor avea prioritate. 

 

Atenție! 

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

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

care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii 

obligatorii. 

 

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în 

perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către 

proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate 

plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca 

debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 
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Atenție! 

Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, 

punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte şi să-l menţionaţi 

în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”, precum 

precum si in Studiul de Fezabilitate. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate 

anterior. 

 

Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite, modalitatea de prezentare a 

rezultatului evaluării, modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor se vor 

face în conformitate cu prevederile ,,Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor” 

aprobată de CD GAL PM prin Hotărârea nr.4, din 15.02.2018, anexa la ghidul solicitantului. 

 

Atenție! 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de 

către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă  poate fi alocată unui 

alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în 

situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil 

de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui 

alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest 

sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a 

punctajului şi cu respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi 

finanţate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile. 

 

În această situație, GAL va emite un raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, 

în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma 

rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizare contractelor, sume 

neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca 

neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile și selectat de către GAL, sume 

rezultate din realocări financiare) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea 

Raportului de Selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul 

Raportului de Selecție (avizare și publicitate). 

 

 

Componența Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea AGA nr. 6 din 23.03.2017, anexa la 

ghidul solicitantului. 

 

Detalii referitoare la procedura de soluționare a contestațiilor sunt furnizate în acest 

document. 
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Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție a Proiectelor și a 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la nivelul GAL Podișul Mediașului, aprobat prin 

Hotărârea CD GAL PM nr. 4 din 15.02.2018, anexa la ghidul solicitantului. 

Obligațiile membrilor Comitetului de Selecție a Proiectelor și a Comisiei de Contestații pot fi 

găsite în acest document. 

 

8. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 
 

Sprijinul public nerambursabil va fi de maxim 50.000 EURO/proiect.  

Intensitatea sprijinului: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

• 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului; 

 

 

9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI 

CERERII DE FINANȚARE   
 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare ,,4 

ochi”, respectiv vor fi semnate de doi angajați ai GAL PM cu atribuții de evaluare 

stabilite prin Fișa postului. 

Completarea Cererii de Finanțare 

Dosarul cererii de finanţare conţine cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să 

nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Formularul Cererii de finanţare 

este disponibil în format electronic pe site-ul www.galpm.ro. 

Cererea de finanţare trebuie să fie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard de 

pe site-ul GAL PM. Anexele cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

Completarea cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine 

decât cea specificată poate conduce la respingerea dosarului cererii de finanţare pe motiv de 

neconformitate).  

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 măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 

programului. 

Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt 

http://www.galpm.ro/
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acceptate cereri de finanţare completate de mână. Dosarul cererii de finanţare va 

cuprinde în mod obligatoriu un Opis, cu următoarele: 

 

Nr. Crt. Titlul documentului Nr. Pagini 

(de la – până la) 

 

Pagina OPIS va fi pagina cu numărul 1 a cererii de finanţare. Cererea de finanţare 

trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a 

acesteia. 

Depunerea dosarului Cererii de Finanțare 

Solicitantul trebuie sa depuna, la sediul GAL Podișul Mediașului 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 să prezinte 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”. 

Formatul electronic (prin scanare) al cererii de finanțare și a documentelor ataşate 

cererii de finanţare se face prin salvarea ca fisiere distincte cu denumirea conform listei 

documentelor. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, semnarea și 

stampilarea fiecărei pagini, menţiunea „copie conform cu originalul”- pe documentele 

aflate in copie din dosarul original 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 să se asigure că ramâne în posesia unui exemplar complet al 

Dosarului cererii de finantare în afara celor 2 exemplare pe care le depune. 

Pentru acele documente originale care ramân în posesia solicitantului, (ex: act 

deproprietate, bilant contabil vizat de administratia financiara), copiile din dosarul 

original trebuie sa contina mentiunea „Conform cu originalul” si sa fie semnate de catre 

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 detaşarea 

şi/sau înlocuirea documentelor. Solicitantul va semna și va face menţiunea la sfărşitul 

dosarului: ,,Acest dosar conţine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”.  
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Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de catre responsabilul legal, aşa 

cum este precizat în formularul Cererii de Finanţare sau de către un împuternicit, prin 

procura legalizată (în original) al responsabilului legal,  

Compartimentul tehnic al GALPM 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. 

 

Verificarea dosarului Cererii de Finanțare la GAL Podişul Mediaşului  

Verificarea cererilor de finanţare se va face în prima etapă la GAL Podișul Mediașului, 

urmând ca proiectele selectate de GAL Podişul Mediaşului, în baza unui Raport de 

Selecţie, să fie depuse de solictant la AFIR. 

 

Verificarea conformităţii cererii de finanţare 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe 

baza formularului „Fişă de verificare a conformităţii pentru Masura 4/6B”, disponibil pe 

site-ul www.galpm.ro. 

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 constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - 

inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente 

obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu 

respectă formatul standard), expertul GALPM poate solicita documente sau informații 

suplimentare către solicitant, în funcție de natura informațiilor solicitate. Dacă în urma 

solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte 

instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de 

finanțare la GAL. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Podișul Mediașului după 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 semnatură fişa 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 menţiunea 

http://www.galpm.ro/
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“Solicitantul refuză să semneze” 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în 

cadrul unei sesiuni de primire a proiectelor. Solicitantul care a renunţat, în cursul 

procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în 

aceeaşi sesiune. 

După verificare pot exista două variante: 

• cererea de finanţare este declarată conformă; 

• cererea de finanţare este declarată. neconformă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de 

verificare. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată neconformă, dosarul orignal 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 neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de 

către solicitanți în cadrul aceluiaşi Apel de Selecţie, daca mai este deschis, sau în 

cadrul următorului Apel de selecție lansat de GALPM pentru aceeași măsură.  

 

Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a anexelor 

acesteia se realizează pe baza formularului „Fişă de evaluare a eligibilităţii proiectului 

pentru Masura 4/6B”, disponibil pe site-ul www.galpm.ro. 

 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

• verificarea eligibilităţii solicitantului; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate descrise in Fişa Măsurii din SDL; 

• verificarea criteriilor generale de eligibilitate prevazute in Manualul de 

procedură pentru implementarea sub-măsurii 19.2 

• verificarea planului de afaceri și a tuturor documentelor anexate.  

 

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a 

eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:  

-  informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate; 

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de 

finanțare; 

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea cererii de finanțare; 

-   necesitatea corectării bugetului indicativ.  

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte 

documentele emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii 

http://www.galpm.ro/
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condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare.  

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

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

de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații 

suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant. Clarificările admise vor face parte inregrantă din cererea de finanțare, în cazul 

în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a 

căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare 

solicitate inițial.  

Atenție! 

Pentru solicitarea informațiilor suplimentare în etapele de verificare a conformității și 

eligibilității, GAL PM va folosi formularul GE3.4L - anexa la procedura de evaluare și 

selecție   

 

Atenție!  

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului  

 

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 orignal 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 solicitant în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GALPM pentru aceeași 

măsură. 

Al doilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la 

GALPM, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari 

europeni, eventuale contestații etc.). 

Selecţia proiectelor 

Verificarea îndeplinirii criterilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe 

baza formularului „Fişă de verificare a criterilor de selecţie pentru Masura 4/6B”, 

disponibil pe site-ul www.galpm.ro. 

http://www.galpm.ro/
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Selecția proiectelor se face de către GAL Podişul Mediaşului 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 DGDR AM PNDR, inclusiv etapa 

de soluționare a contestațiilor.  

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în 

cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. 

GAL Podișul Mediașului va puncta fiecare proiect declarat eligibil în funcţie de sistemul 

de punctaj stabilit conform fișei de selecție şi va întocmi şi aproba Raportul Intermediar 

de Selectie, în cadrul unei sedinţe a Comitetului de Selecţie.  

Comitetul de Selecție al GAL Podișul Mediașului se va asigura 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.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul Intermediar de Selecţie, 

semnat de către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți și publicat pe 

www.galpm.ro în secțiunea ,,Rapoarte de selecție”, care va cuprinde proiectele 

retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, 

numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare 

criteriu de selecţie. GAL PM va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de 

selecție prin Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire . 

Solicitanţii, după consultarea Raportului Intermediar de Selecţie au posibilitatea de a 

contesta decizia de evaluare în 5 zile lucratoare de la primirea notificării. Contestaţiile 

privind rezultatul selecției se soluţionează de către o Comisie constituită la nivelul GAL, 

care va avea o componenţă diferită de cea a Comitetului de Selecție a proiectelor. 

Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit cu încă maximum 

5 zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii 

depuse pe două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o 

măsură este mare. Raportul de soluționare a contestațiilor va fi publicat pe 

www.galpm.ro.  

După publicarea raportului de contestaţii, daca va fi cazul, GAL Podișul Mediașului va 

proceda la întocmirea şi aprobarea Raportului Final de Selecţie, în cadrul unei sedinţe a 

Comitetului de Selecţie. Raportului Final de Selecţie va conţine o Lista cu proiecte 

eligibile selectate şi o Lista cu proiecte eligibile neselectate în ordinea descrescătoare a 

punctajului şi cu respectarea criteriilor de departajare.  

 

Atenție! 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și 

http://www.galpm.ro/
http://www.galpm.ro/
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selectat de către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă  

poate fi alocată unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de 

către GAL. De asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat 

de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă 

disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar 

neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă 

cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu 

respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanţate pe baza 

ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile.  

Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea 

respectivă a fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar 

al GAL. 

În ambele situații, GAL va emite un Raport de selecție suplimentar aferent aceleiași 

sesiuni, în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, 

provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la 

finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii 

contractelor, sume rezultate prin declararea ca fiind neeligibile la nivelul AFIR a unor 

proiecte declarate eligibile si selectate de către GAL, sume rezultate din realocari 

financiare) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului de 

Selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului 

Final de Selecție (avizare și publicitate).  

Selecţia proiectelor în cadrul GAL Podișul Mediașului, va fi realizată de către Comitetul 

de Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de 

Soluționare a Contestațiilor. La selecţia proiectelor se va aplica regula „dublului 

cvorum”, adică pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecţiei să fie 

prezenţi cel puţin 50% din membrii CM, din care peste 50% să fie din mediul privat şi 

societate civilă. Pentru soluționarea contestațiilor se va aplica, deasemenea, regula 

„dublului cvorum”. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul 

GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare,  la aceste 

întruniri va fi invitat şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

de la nivel judeţean. 

 

Atenție! 

GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar de Selecţie și perioada de 

primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în 

situația în care nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci 

cand valoarea totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea 

financiară a apelului de selecție respectiv, dat fiind ca nu există condiții care sa 

conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție  
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Atenție! 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 

Cererea de finanțare.  

 

Atenție! 

REEVALUAREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR se realizează în 

baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanţare. Documentele suplimentare 

depuse la contestație pot fi luate în considerare numai în situația în care acestea nu 

fac parte din categoria documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de 

Finanțare, existau la momentul depunerii Cererii de Finanțare și nu au ca obiect 

mărirea punctajului. 

 

Verificarea proiectelor la AFIR 

Proiectele selectate de GAL Podişul Mediaşului, 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. 

 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 

acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să 

depună proiectul.   

 

Verificarea încadării proiectului  

 

OJFIR va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a cererii de 

finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii 3/6B 

din SDL a GAL  Podişul Mediaşului, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție 

principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii 

specifici corespunzători domeniului de intervenție. 

 

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil 

din cadrul OJFIR/CRFIR, utilizând formularul E1.2.1L disponibil în Secțiunea II-,,Formulare” 

din cadrul Manual de procedură Sub-Masura 19.2 v01, astfel: 

• la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de 

beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;  

• la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj), 

proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii. 
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Termenul de emitere a formularului E1.2.1L este de maximum 3 (trei) zile de la primirea 

cererii de finanțare.  

 

În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete ‐ 

inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente 

obligatorii) expertul OJFIR/CRFIR poate solicita informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR 

pot solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L) în etapa de verificare a 

încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), 

termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant/GAL. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să 

prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii 

cererii de finanțare la GAL/AFIR. 

 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost „neconform“, în baza unuia sau 

mai multor puncte de verificare din Partea a II‐a, vor fi înapoiate GAL/solicitanților. 

Solicitanții pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de 

selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt 

Raport de selecție. 

 

O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de 

două ori pentru puncte de verificare specifice formularului E1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul 

sesiunii unice de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru 

verificare. 

 

De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două 

ori) , nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR. 

 

Retragerea cererii de finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură 

pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de 

investiții, cod manual M01 ‐ 01 disponibil pe www.galpm.info. 

 

Verificarea eligibilității proiectelor de către AFIR 

 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în 

funcție de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul 

aceluiași serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Pentru verificarea 

eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va utiliza “Fișa de evaluare generală a proiectului” – 

formular E 1.2L, din cadrul Secțiunii Fișe de verificare E1.2 specifice Sub-măsurii 19.2 din 

Manual de procedură v01, care corespunde modelului de cerere de finanțare utilizat de 

solicitant.  

 

Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate la Cererea de finanțare se va 

realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil va 

http://www.afir.info/
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prezenta originalele documentelor atașate în copie la cererea de finanțare, odată cu 

documentele solicitate în vederea contractării. 

 

Pentru toate proiectele finanțate prin intermediul Strategiei de dezvoltare Locală a GAL (Sub‐

măsura 19.2 din PNDR), expertul va analiza, la punctul de verificare a Declarației pe propria 

răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor 

depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte 

programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de finanțare. 

 

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile 

Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Podişul Mediaşului. Pentru proiectele cu/de 

investiţii/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în 

urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii 

de finanțare, experții verificatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și 

reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori), pentru toate 

proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării 

că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu 

elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind 

respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s‐a decis 

verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.  

 

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a 

eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații: 

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de 

eligiblitate; 

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii 

de finanțare; 

- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă 

formatul standard (nu sunt conforme) ; 

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea 

documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare; 

- necesitatea corectării bugetului indicativ. 

 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente 

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

eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare. 

 

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o 

singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare solicitantului 

sau GAL‐ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea 

de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de 

către solicitant/GAL.  
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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. 

 

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic ‐ CD) care au fost declarate 

neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților(la cerere), pe baza unui 

proces‐verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi 

corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de 

selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou 

într‐un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de 

selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. 

Exemplarul original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care 

a fost verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări 

ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.). 

 

 

Atenție!  

După  evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, 

AFIR poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca 

urmare a unei autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a 

cerințelor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se 

constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate 

neconforme/neeligibile. 

După finalizarea procesului de verificare a conformității și eligibilității, solicitanţii ale 

căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificaţi de către 

CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/ CE SIBA - CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de 

finanțare.  

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării 

eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse în termen de cinci zile lucrătoare de la 

primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR 

care a analizat proiectul. 

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi 

considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice 

sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului 

declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul 

depus. 

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile 

calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează.  
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Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite 

solicitantului formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și 

o copie a Raportului de contestații. În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul 

indicativ și planul financiar sunt refăcute de către experții verificatori, solicitantantul 

va fi înștiințat privind modificările prin notificare. Contractul de finanțare va avea, ca 

anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu 

bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.  

 

10. CONTRACTAREA FONDURILOR 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe 

teren dacă este cazul, experții CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR vor transmite către beneficiar 

formularul de Notificare a beneficiarului privind semnarea Contractului de finanțare 

(formular E6.8.3L).  

O copie a notificării va fi transmisă către GALPM. 

Toate Contractele de finanțare (C1.1L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se 

semnează de către beneficiar cu respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de 

Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de 

finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de 

stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

(Cod manual: M01–01).  

 

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor cu sprijin forfetar se vor 

respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de 

procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte 

aferente sub‐măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 –2020 (Cod manual: M 01–01)/modificare 

contracte ‐ Manual de procedură pentru implementare – SecțiuneaI: Modificarea contractelor 

de finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 01‐02), în funcție de măsura ale cărei 

obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată. 

 

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de 

sprijin este cursul euro‐leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de 

acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina 

web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html; 

− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb 

aplicabil fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului 

pentru care se efectuează plata respectivă. 
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Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L. 

 

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub‐măsura 19.2, 

CRFIR are obligația de a transmite către beneficiar și către GAL decizia de 

neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se 

realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era 

încadrat proiectul neîncheiat/încetat. 

 

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune 

reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de 

evaluare, contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se 

constată că s‐a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a 

Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului 

legal printr‐o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă 

formalitate și fără intervenția 

instanței judecătorești. 

 

 

Atenție!  

Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin 

forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL‐ului orice document sau 

informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare 

aferenți proiectului. 

 

11. AVANS 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în 

formularul Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din 

valoarea eligibilă nerambursabilă. 

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

Beneficiarul  poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de 

către AFIR.   

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei 

garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau  nebancară înscrisă în registrul 

special al Băncii Naţionale a României, 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.  
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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 şi 

contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.  

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

eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.  

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de 

timp  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 şi contribuţiei 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 de 

finanţare, 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 execuţie iniţiale a contractului să 

depuna la Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea 

valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să 

acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.  

 

 

12. ACHIZIȚIILE 

 

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. 

 

Manualele de achiziții pentru beneficiari publici și privați sunt disponibile pe www.afir.info, 

secțiunea INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR. 

http://www.afir.info/
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13. PLATA 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL 

Podișul Mediașului pentru efectuarea conformității, iar ulterior, GAL va anexa la dosarul 

cererii de plată și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.  

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL 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, în original – 1 exemplar, pe 

suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic ( CD, copie – 1 exemplar) 

documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul 

depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către 

GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). 

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“  de două ori de către GAL, 

beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi 

analizată de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial 

conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL‐

ului 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. 

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul 

GAL, 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 

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de 

internet a AFIR www.afir.info, secțiunea INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru 

pentru PNDR.  

Pentru proiectele aferente Sub‐măsurii 19.2 (adică proiectele finanțate prin intermediul 

Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL, pentru toate etapele, verificările se realizează în 

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub‐măsurii din PNDR 2014 – 2020 

în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei 

de finanțare. 

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, 

Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe 
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propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site‐ul AFIR 

(www.afir.info) - secțiunea NFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR.  

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 Podișul Mediașului cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul 

proiectului. 

 

14. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 

 

14.1.  Documentele obligatorii la depunerea proiectului în cadrul Măsurii 4/6B – 

CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL  din Strategia de Dezvoltare Locală 

a GAL Podişul Mediaşului: 

Proiecte de investitii 

DOCUMENT: 

1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de intervenţii, 

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 

SAU 

1.2 Memoriu justificativ 

 

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 aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit 

conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. 

şi 

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la 

inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor 

Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi 

fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii. 

3.2. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONGurilor, 

Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate / societăților comerciale pe o perioada de 
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10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform cererii de finanţare; 

 

5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la 

următoarele puncte (obligatorii): 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiţiei; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 

• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului 

• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 

depunerii Cererii de finanţare. 

sau 

5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei 

categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, 

Persoană fizică autorizată / Societate Comercială a următoarelor (condiții obligatorii): 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a 

investiţiei; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi 

etc.); 

• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului 

• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 

depunerii Cererii de finanţare. 

 

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală 

6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / 

Certificat de înregistrare în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG 

Sau 

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire , Schit sau Metoc) 

sau 

6.2.3 Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe 

lâgă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC 

 

10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 

(va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri 

şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai 
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beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de 

investiţii. 

 

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 

sau 

11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă 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. Certificat emis de către Institutul Național al Patrimoniului (INP) sau de către Primării 

(pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, 

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre 

finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local și că se poate interveni asupra 

lui (documentația este adecvată) 

 

14. Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea documentara si 

pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in 

perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) 

15. Extrasul din strategie din care rezulta ca investitia 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 Unităţilor de Cult)/Comitet 

director al ONG/Societate comercială, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate 

ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare 

18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

 

20. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  

 

20.1. Document scris eliberat de către arhitectul angajat al GAL care să ateste că acesta a 

fost consultat de către solicitant încă de la inițierea proiectului privind măsurile de care 

trebuie să țină cont pentru respectarea specificului arhitectural local 

 

20.2. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile 

aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 

zile lucrătoare de la data efectuării plății. Modelul Declarației este disponibil pe 

www.galpm.ro 

 

http://www.galpm.ro/
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20.3. Declarație angajament privind posibilitatea ca investiția să fie vizitată la finalul 

implementării proiectului. (după caz) 

 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, 

termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

II. Verificarea documentelor anexate -proiecte servicii 

Lista documentelor 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, 

elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 

programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de 

servicii. 

Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor 

programe de finanțare nerambursabilă1 

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, 

certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul 

solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 

Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, 

evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să 

le conțină.  

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a 

Finanțelor Publice  

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul 

de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile 

fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după 

caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 

asupra imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, 

sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA 

și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 

prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

                                                           
1 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de 
desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte 
de activitate etc.). 
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- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al 

performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere 

financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, 

verificabile de către experții evaluatori. 

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că 

solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă 

privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se 

finanțează studii/ monografii). 

Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele 

care prevăd activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de caliate)  

Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul anterior de plată 

a/ au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro) este înregistrat la Oficiul 

Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă) sau Actul 

normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din care să reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu 

pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ comodat/ 

închiriere/ administrație) pentru exploatația agricolă* 

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune 

copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia 

curentă. 

(este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele 

care prevăd activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de caliate)  

Alte documente justificative, după caz 

 

 

14.2 Documentele necesare în vederea contractării fondurilor nerambursabile de către 

beneficiarii Măsurii Măsurii 4/6B – CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 

din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podişul Mediaşului: 

 

Document de verificat 

4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM: 

4.1 Clasarea notificării 

sau 

4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu 
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se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 

sau 

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. 

 

7. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi 

ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN 

al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 

 

8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de 

reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul). 

9. Certificatul de cazier judiciar 

17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii. 

19. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere, dacă este cazul 

 

15. INFORMAŢII UTILE 

Lista documentelor și formularelor disponibile pe pagina de internet a GAL  Podişul 

Mediaşului: 

 

• anexa 1 - Cererile de finanțare pentru Măsura 4/6B  investitii/servcii 

• anexa 2 – Studiu de fezabilitate 

• anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiari publici 

• anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu 

• anexa 5 – C11 Contract de finantare 

• anexa 6 – Rezultate finale recensământul Populaţiei 2011 Tabelul nr.3 

• anexa 7 – Lista localităţilor din Zona Montană 

• anexa 8 – Fişa Măsurii 

• anexa 9 – Model declaraţie propria răspundere 
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• anexa 10 – procedura de evaluare și selecție a proiectelor 

• anexa 11 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare 

• anexa 12 – Fișa de verificare a eligibilității proiectului și metodologia de verificare 

• anexa 13 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare 

• anexa 14 - Declarație către GAL privind raportarea plăților de către AFIR 

• anexa 15 – Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor  

• anexa 16 - Regulament de Funcționare a Comitetului de Selecție 

 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Podişul Mediaşului pot fi consultate și 

descărcate direct de pe pagina de internet a GAL PM (www.galpm.ro) sau pot fi solicitate de 

la sediul GAL.  

 

GAL Podişul Mediaşului vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8.00 și 14:00 pentru 

a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Strategiei de Dezvoltare Locală, dar 

și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor 

depuse prin intermediul SDL.  

 

Ne puteți contacta direct la sediul GAL PM din localitatea Aţel, telefonic la nr. 0752108092 

sau pe email la adresele: galpodisulmediasului@galpm.ro, dragusanu.ovidiu@galpm.ro 

http://www.galpm.ro/
mailto:galpodisulmediasului@galpm.ro
mailto:dragusanu.ovidiu@galpm.ro

