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1. Definitii si abrevieri
Abrevieri
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care
derulează FEADR;
AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
ANT – Autoritatea Națională pentru Turism;
CRFIR ‐ Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel
regional a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale).
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de
Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat
FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;

Definitii
Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere
familială, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;
Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și pentru
care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR,
pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar
nerambursabil;
Comercializarea produselor agricole, conform definiției din R(UE) 651/2014 înseamnă deținerea sau
expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricări alte forme
de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau
prelucrători și a oricări alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare
efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în
care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;
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Contribuția privată - o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care
solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de
investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de
investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre
finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene
nerambursabile și buget național) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată
fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru
contribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar sau nebancar,
valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară
proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar sau nebancar;
Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta
este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;
Condiționare - activități de presortare, sortare, calibrare, tăiere, fasonare (tăiere frunze, tulpini și rădăcini
– în cazul legumelor și rădăcinoaselor), spălare-zvântare, curățare, ceruire, lustruire, legare, ambalarea,
uscarea (a nu se confunda cu deshidratarea care este considerată procesare), depozitarea produselor
agricole în condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosferă), răcire, spargere, decojire, separare
miez de coaja, sortare miez, și alte operațiuni de pregătire a produselor agricole în vederea păstrării și/sau
livrării acestora pentru consum în stare proaspătă sau pentru industrializare; Contract/Decizie de
Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de
execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă
asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor
măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii
finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR;
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată
pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea
contractării;
Exploatație agricolă (fermă) – reprezintă o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune
unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/ sau creșterea animalelor
sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate
principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de
producţie situate pe teritoriul României, utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier;
unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și economic, presupune utilizarea în comun a forței de muncă și a
mijloacelor de producție (terenuri, mașini și echipamente agricole, clădiri etc.); gestiunea unică a
exploatației agricole înseamnă că există o persoană sau un grup de persoane care are răspunderea juridică
și economică a acesteia.
Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița,
mail: office@igal.ro, Website: www.igal.ro

CIF 36414950, E-

4

Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar
nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii,
menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului;
Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor
criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a Măsurii și
care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea conditiilor contractuale și nerealizarea
investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR.
Grup de Acțiune Local (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor public,
privat și societatea civilă;
Investiţie nouă (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de
construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi, lucrarile pentru construcţiile
existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii nefuncționale/dezafectate; Lanț alimentar
integrat reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași unități implicate în producerea,
procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea produselor agro-alimentare de la productia primară
până la comercializare
LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a
implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de
Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;
Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă
de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);
Modernizarea (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de construcţii
şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor existente aferente
unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale,
inclusiv utilarea/reutilarea cu mașini, utilaje și echipamente necesare unei exploatații agricole pentru
producția agricolă primară și, după caz, pentru procesare la nivel de fermă/unitate de producție;
Modernizarea exploataţiei agricole reprezintă investiţiile de orice tip (noi sau modernizări/extinderi) în
unitatea/unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc exploataţia, extinderea activităţii
agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu noi coduri CAEN în domeniul agricol (adică
extinderea profilului agricol), extinderea exploataţiei agricole prin înfiinţarea de noi unităţi de producţie
în cadrul aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN
Natura 2000 – reţea ecologică de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii speciale de
conservare (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar şi/sau a
populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în conformitate cu
reglementările comunitare, prescurtat SAC) și arii de protecţie specială avifaunistică (sit/zonă protejat(ă)
pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat
SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice);
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Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte
toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un
contract de finanţare cu AFIR;
Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea,
procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie
crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;
Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 ”înseamnă orice
operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs
agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui
produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
Producția agricolă primară, conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de produse ale solului și ale
creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a
naturii produselor respective. Pot fi asimilate producției agricole primare operațiuni/cheltuieli precum
utilaje, înființare/înlocuire plantații pentru struguri de masă, plase antigrindină și antiploaie, drumuri de
exploatare în cadrul unității de producție, împrejmuire culturi și plantații perene, echipamente de irigații
la nivelul exploatatiei agricole, producerea de energie regenerabilă la nivelul unității de producție pentru
consum propriu, depozitare produse agricole primare, condiționare (cu excepția deshidratării care este
considerată procesare), centrifugare și alte asemenea operațiuni care nu modifică natura produselor
agricole
Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării GAL este mai mic decât punctajul
minim pentru selectarea unui proiect.
Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, desemnat
conform actelor constitutive/statutului beneficiarului;
Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către
Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc
activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei
LEADER;
Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin
FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a
proiectului;
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări
care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi
decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de
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cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul
proiectului;
Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;
Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție
de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul
privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice
fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de
achiziție;
Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei
proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin PNDR a unor
bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și
servicii prin atribuirea unui contract de achiziție;
Derulare Proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.
Implementare Proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la
semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată.”
Zi – zi lucrătoare.
2. Prevederi Generale

1.1 Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la
prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu
alte masuri din SDL
Analizele diagnostic si SWOT subliniaza accesul limitat al cetatenilor din mediul rural la
informatii despre agricultura si zootehnie, despre antreprenoriat, activitati non-agricole, locuri de munca.
Lipsa accesului la servicii publice, in domeniul social, cultural, educational si economic este pronuntata.
Pentru a raspunde nevoilor identificate la nivel teritorial, pentru noua perioada de programare 2014-2020,
se are in vedere reducerea discrepantelor dintre mediile urban si rural in special prin accesului la servicii
si informatie pentru populatia din mediul rural.
Tehnologia Informatiei si Comunicatiile de generatie noua au un rol esential in introducerea si prelucarea
de date in toate procesele economice, sociale, de mediu, sanatate, educationale si culturale, cu impact
pozitiv atat asupra dezvoltarii comunitatii, a micilor afaceri si a fermelor de familie cat si a individului.
Organizatiile asociative sunt putin reprezentate in mediul rural iar serviciile pe care acestea le pot furnza
sunt aproape inexistente. Lipseste o veriga foarte importanta intre initiativa intreprinzatorilor (in special
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cei de dimensiune mica sau medie) si implementarea efectiva a unor proiecte care sa aduca beneficii
economice individuale si comunitare.
Organizatiile care presupun asocierea (asociatii ale crescatorilor de animale, cooperative, asociatii cu
scop caritabil, culturale, de sustinere reciproca a persoanelor cu nevoi speciale, etc.) au un handicap
major atunci cand se instituie in mediul rural si mic urban – resursele limitate de care dispun la inceput le
impiedica sa aiba un contact eficient in comunitate, nu au capacitate institutionala suficienta pentru
implementare de proiecte si programe, nu beneficiaza de suport pentru initierea sistemelor de
management minim necesare pentru inceput.
In teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila nu exista entitati care sa gestioneze asemenea centre pentru
gazduirea furnizorilor de servicii adresate populatiei locale si pentru support/incubarea societatii civile.

1.2 Obiectivul dezvoltarii rurale
a)Favorizarea competitivitatii agriculturii, b)asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si
combaterea schimbarilor climatice, c)obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si
comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M11/6A
Masura M11/6A contribuie la obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si
comunitatilor prin realizarea urmatorului obiectiv specific:
- Realizarea si/ sau dotarea unei infrastructuri de gazduire a furnizorilor de servicii adresate populatiei
precum;
- Realizarea si/ sau dotarea unei infrastructuri pentru incubarea a formelor asociative din teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila.
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale ca
prioritate principala si ca prioritati secundare:
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale
P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate
regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor
P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole,
a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
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P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse
de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic
1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) Nr.1305/2013.
1.6 Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A.
1.7Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
Inovare: proiectele propuse prin aceasta masura vor fi inovative la nivel de implementare proces, si
management in special prin efectul multiplicativ al masurii.
Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: serviciile sustinute prin intermediul masurii pot
influenta pozitiv activitatile de protectia mediului si cele de atenuare a schimbarilor climatice.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M11/6A pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in Strategie
cum ar fi: M3/1C, M2/1A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M11/6A contribuie, alaturi de Masura M8/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale, Masura M9/6B
Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a excluziunii sociale, Masura M10/6B Protejarea
patrimoniului cultural, Masura M7/6B Infrastructura mica, Masura M5/6A Crearea de noi activitati neagricole si Masura M6/6A Dezvoltare intreprinderilor ne-agricole, la obiectivul mai larg al Prioritatii P6
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. Pe
parcursul implementarii strategiei GAL Danubius Ialomita-Braila este posibila operarea de schimbari ale
volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre
Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi considerate
optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului
GAL Danubius Ialomita-Braila intrucat nu contrazic concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza
ierarhia relativa a Prioritatilor.

Valoarea adaugata a masurii
Valoarea adaugata a Masurii M11/6A este generata de crearea si/sau dotarea unui centru care sa includa
accesul tuturor cetatenilor la servicii si informatii prin sustinerea instalarii si mentinerii furnizorilor de
servicii in mediul rural si mic urban, cresterea capacitatii de utilizare a serviciilor societatii
informationale, reformarea modelelor operationale la nivelul administratiilor publice, cresterea eficientei
si competitivitatii la nivelul mediului de afaceri din toate domeniile dezvoltarii rurale. Unul dintre
obiectivele principale prevazute este ameliorarea contextului economic local in special pentru dezvoltarea
initiativelor agriculturii mici si mijlocii, a producatorilor de dimensiune redusa, tineri antreprenori, etc.
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In acelasi timp infrastructura creata poate gazdui Organizatii asociative care pot implementa proiecte si
programe in beneficiul populatiei regiunii acoperite, va oferi servicii suport pentru aceste organizatii in
vederea maturizarii si cresterii capacitatii lor institutionale.
Structura de sprijin va fi in principal destinata Organizatiilor asociative si furnizori de servicii pentru
populatiei cum ar fi (lista nu este limitata):
-

Servcii de consiliere in domeniul agricol

-

Servcii de creditare

-

Servicii de consultanta in elaborarea si implementare de proiecte

-

Servicii de proiectare

-

Servicii de contabilitate

-

Servicii juridice

-

Servicii in domeniul asigurarii

Servcii on-line de tipul: e-guvernare,e-booking,e-learning,e-comert,e-promovare, bursa de locuri
de munca locale, de terenuri etc.
Infrastructura poate asigura si un spatiu comun de secretariat, sala de conferinte pentru desafsurarea unor
activitati comune, sau de grup, eventual servicii de contabilitate si consiliere.
Serviciile on-line vor putea fi furnizate atat de administratorul caldirii cat si de locatari.
Beneficiarii serviciilor realizate prin infrastructura construita pot si si alte persoane/organizatii care
demonstreaza o activitate relevanta in favoarea comunitatii locale (in afara celor care sunt deja gazduite).
Investitiile realizate in cadrul Masurii M11/6A vor sustine activitatile categoriilor de beneficiari din
celelalte Masuri ale Strategiei.
Atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila ar fi mult
ingreunata in lipsa Masurii M11/6A „ Sprijin pentru realizarea de centre suport servicii adresate
populatiei si pentru incubarea Organizatiilor asociative”.
Aria de aplicabilitate a masurii
Teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila este format din 29 localitati situate atat in
judetul Ialomita cat si in judetul Braila astfel: Ciulnita, Cosimbesti, Marculesti, Suditi, Saveni, Platonesti,
Movila, Stelnica, Bordusani, Facaeni, Vladeni, Giurgeni, Gura Ialomitei, Mihail Kogalniceanu, Tandarei
(oras sub 20 de mii locuitori), Ograda, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii din judetul Ialomita
si Victoria, Bertestii de Jos, Stancuta, Tufesti, Gropeni, Tichilesti, Frecatei, Marasu din judetul Braila.
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Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014 de stabilire
a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE) nr.807/2014. Legislatie
Nationala: Ordonanta Guvernului 26/2000, Legea societatilor comerciale.
3. Modalitate de depunere a proiectelor
Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate
(conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare), care vor fi depuse la sediul
Asociatiei GAL Danubius Ialomita Braila din orasul Tandarei, Soseaua Bucuresti, BL. PP, Sc. C1, Et. 1,
Ap.6, judet Ialomita in 2 exemplare.
Perioada de depunere a proiectelor va fi conform calendarului estimativ de depunere a proiectelor
afisat la sediul Asociatiei Gal Danubius Ialomita-Braila si pe site-ul www.igal.ro.
Pentru fiecare sesiune de depunere a proiectelor se va face un anunt de lansare a masurii cu
minim 30 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere care va fi afisat pe pagina de web
www.igal.ro si in format tiparit la sediul GAL Danubius din orasul Tandarei si care va cuprinde
urmatoarele:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Data lansarii apelului de selectie
Masura care va fi lansata
Fondurile disponibile pentru masura
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata prin proiect
Data limita de primire a proiectelor si locul unde se depun
Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare

Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în
partea dreaptă sus a fiecărui document (recomandabil) unde n este numărul total al paginilor din dosarul
complet, inclusiv documentele anexate.

4. Categoriile de beneficiari eligibili

a) Beneficiari directi:
▪
▪
▪

Organizatii Non-Guvernamentale;
Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale Organizatiilor NonGuvernamentale cu alte entitati relevante pentru teritoriu;
Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente/ nou infiintate din teritoriul
LEADER.
b) Beneficiari indirecti:
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▪

Populatia locala, intreprinderi si societati comerciale - mediul de afaceri din teritoriu, organizatii
asociative.

5. Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili:
➢ Solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL;
➢ Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;
➢ Viabilitatea investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnicoeconomice;
➢ Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de
minim 5 ani de la data ultimei plati;
➢ Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata.

6. Cheltuieli eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la implementarea urmatoarelor
tipuri de proiecte: investitii legate de realizarea unei infrastructuri de servicii suport adresate populatiei
rurale, pentru gazduirea furnizorilor de servicii si/sau incubarea organizatiilor non-guvernamentale.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri sunt eligibile:
cheltuielile cu constructia, extinderea sau renovarea de bunuri imobile, achizitionarea sau cumpararea
prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum si onorariile pentru
arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu,
inclusiv studiile de fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad
simpla achizitie.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului pot fi finantate
in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese precizate in categoria costurilor
neeligibile.

Urmatoarele costuri sunt neeligibile:
Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte de
semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia costurilor generale definite la art 45, alin 2
litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli
Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița,
mail: office@igal.ro, Website: www.igal.ro

CIF 36414950, E-

12

cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea locuintei si sediilor
sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.
7. Selectia proiectelor
Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala, este necesară cooperarea mai multor
instituţii, entităţi în diferite faze ale acesteia, având fiecare roluri bine definite şi delimitate.
Astfel, principalii actori sunt: Grupul de Acţiune Locală, la nivelul teritoriului, ca responsabil principal
pentru implementarea strategiei, OJFIR la nivel judeţean, ca entitate implicată în gestionarea
contractelor de finanţare şi în controlul, monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor şi
Agenţia de Plăţi pentru Finantarea Investitiilor Rurale, la nivel naţional, cu rol important în
gestionarea financiară a implementării proiectelor şi în controlul, monitorizarea şi evaluarea
implementării proiectelor.
Selecția proiectelor aferente măsurilor din SDL se va realiza de către GAL-uri, pe baza unei evaluări
documentate care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecția proiectelor,
aplicând criterii de selecție în conformitate cu prevederile fișelor măsurilor din SDL, adecvate
specificului local, prin intermediul Comitetului de Selecție, alcătuit din membri ai parteneriatului
local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL are obligația de a
respecta condițiile minime obligatorii de publicitate.
Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele
prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”
aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare
răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, de asemenea, de
faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei.
Selectia proiectelor in cadrul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila va fi realizata de catre un
Comitet de Selectie, format din membrii parteneriatului. Comitetul de Selectie este alcatuit astfel:
PARTENERI PUBLICI %
Partener
UAT Mihail Kogalniceanu
UAT Ograda
PARTENERI PRIVATI %
Partener
SC Potcoava Agro SRL
SC Boema Agro SRL
P.F.A. Vlad C Angelica
I.I Spinu Marin
SC Valmec Val SRL

Functia in CS
Membru
Membru

Tip/Observatii
Titular
Supleant

Functia in CS
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Tip/Observatii
Titular
Supleant
Titular
Supleant
Titular
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I.I Dragomir V Constantin
SOCIETATE CIVILA %
Partener
Asociatia Crescatorilor de bovine, ovine si caprine
Gheorghe Lazar
Asociatia “Astazi pentru viitor” Ialomita
Asociatia „Sfantul Cuvios Sava cel Sfintit” Saveni
O.U.A.I Luciu
Asociatia Crescatorilor de animale Marculesti
O.U.A.I Suditi
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)
Partener

Membru

Supleant

Functia in CS
Membru

Tip/Observatii
Titular

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Supleant
Titular
Supleant
Titular
Supleant

Functia in CS

Tip/Observatii

La selectia proiectelor, se va aplica regula “dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor,
este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50 % din parteneri, din care peste 50 % sa
fie din mediul privat si societatea civila. In situatia in care persoana desemnata in Comitetul de Selectie
sau in Comisia de Solutionare a Contestatiilor nu poate participa, din motive obiective, la lucrarile unei
sesiuni de selectie, inlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului (inlocuitorului) care va prelua
atributiile titularului. Secretariatul Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor
este indeplinit de catre unul dintre angajatii Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila cu atributii in
evaluarea proiectelor. Presedintele, membrii si secretarul Comitetului de Selectie si a Comisiei de
Solutionare a Contestatiilor au urmatoarele obligatii: de a respecta confidentialitatea lucrarilor si
impartialitatea in adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se face numai de catre presedinte si membri in
unanimitate; consemnarea de catre secretar intr-un proces verbal a deciziilor adoptate in cadrul CS si a
CSC.

Primirea si evaluarea proiectelor
Asociatia GAL Danubius Ialomita-Braila este responsabila de elaborarea si implementarea SDL,
precum si de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele formulate de acesta. Evaluarea
proiectelor se realizeaza de catre evaluatorii din cadrul GAL-ului in conformitate cu procedura de
evaluare a proiectelor. Dosarul cererii de finantare este depus in perioada de depunere specificata in
apelul de selectie, la sediul GAL de catre reprezentantul legal al potentialului beneficiar. Termenul de
evaluare a proiectelor este, dupa caz, de maximum 50 de zile lucratoare de la incheierea apelului de
selectie. Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii CS/CSC, in aceasta
situatie persoana (organizatia in cauza) nu va face parte din CS/CSC si va fi inlocuit de un membru
supleant.
Rapoartele de Selectie
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Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie, CS va elabora si aproba un Raport de Selectie
Intermediar, care va fi publicat pe pagina web a GAL-ului. In baza acestuia, GAL va transmite rezultatele
selectiei catre solicitanti. Beneficiarii care au fost notificati de catre GAL ca proiectele au fost declarate
neeligibile, pot depune contestatii la sediul GAL. Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile
lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina web a
GAL a Raportului Intermediar. Contestatiile primite vor fi analizate de catre CSC in termen de 3 zile
lucratoare de la inregistrarea acestora la GAL, iar rezultatele vor fi transmise CS. Pentru cererile de
finantare care au facut obiectul unor contestatii Dosarul administrativ va fi completat cu documentele
emise de Comisia de solutionare a contestatiilor. CS va emite Raportul de selectie final, in care vor fi
inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele
solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie. Pentru
cererile de finantare care au facut obiectul unor contestatii, dosarul administrativ va fi completat cu
documentele emise de CSC. Atat in cadrul CS cat si in cadrul CSC, secretariatul va fi asigurat prin grija
compartimentului administrativ al GAL. Activitatea aferenta procesului de selectie pentru finantarea
proiectelor depuse in cadrul masurilor GAL si cea de solutionare a contestatiilor se va desfasura pe
intreaga perioada de implementare a SDL. In Raportul de Selectie Final, vor fi evidentiate proiectele
declarate eligibile sau selectate in baza solutionarii contestatiilor. GAL va publica pe pagina web
Raportul de Selectie Final si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie
prin notificari. GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar si perioada de primire a
contestatiilor si poate sa elaboreze direct Raportul de Selectie Final in situatia in care nu exista proiecte
eligibile si neselectate, deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau egala cu
alocarea financiara a apelului de selectie si cand nu exista conditii care sa conduca la contestarea
rezultatului procesului de evaluare si selectie. Activitatea aferenta procesului de selectie pentru finantarea
proiectelor depuse in cadrul masurilor GAL si cea de solutionare a contestatiilor se va desfasura pe
intreaga perioada de implementare a SDL.
Pentru această măsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu
poate intra la finanţare.Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de
selecţie:

Nr.crt

Criterii de selectie si Principii

Punctaj

1

Principiul furnizorilor de servicii găzduiți și /sau
organizații asociative incubate

Max 25 puncte

1.1 Solicitantul propune prin proiect un centru pentru
incubarea afacerilor:25 puncte

25 p
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15 p
1.2 Solicitantul ofera doar furnizarea de servicii catre
populatia locala:15 puncte
2

Principiul numărului
servicii

cât mai diversificat de

Max 25 puncte

2.1 Solicitantul ofera o gama diversificata de
servicii:25 puncte

25 p
2.2 Solicitantul ofera o singura gama de servicii:15
puncte
3

Principiul furnizarii de servicii TIC

15 p
Max 20 puncte

3.1 Se acorda punctaj la acest criteriu daca se
demonstreaza prin documente ca se furnizeaza
servicii TIC pentru beneficiarii de proiect sau pentru
beneficiarii gazduiti .
4

Principiul crearii locurilor de munca

20 p

Max 30 puncte

4.1 Se acorda punctaj la acest criteriu daca se
demonstreaza prin proiect ca se creeaza un loc de
munca.
TOTAL

30 p

100 puncte

8. Valoarea sprijinului nerambursabil
Total cheltuiala publica realizata aferenta Masurii M11/6A-15.000 euro.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit pana la 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit pana la 100%.
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Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi de maxim 200.000 Euro.
Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare. Reg. UE nr. 1407/2013.
9. Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finantare
Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard
care va fi afisat pe site-ul GAL-ului. Cererea de finantare va contine:
Documente necesare UAT-uri si ONG uri
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.
2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflat 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 după caz
3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în
sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri
neclasificate, 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
sau
3.3 Documente doveditoare privind dreptul de proprietate/ administrare pe o perioadă de minimum 10 ani
asupra bunurilor imobile la care se vor executa lucrări conform cererii de finanțare.
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 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
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sau
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este
cazul).
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.
5. Hotărârea Consiliului Local / Hotararea Adunarii Generale în cazul ONG pentru implementarea
proiectului, specifică fiecărei categorii de solicitanți, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;
• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcți ai serviciilor din cadrul incubatorului;
• intreprinderi/ asociații deserviţe direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ solicitant privat pentru relaţia cu AFIR în derularea
proiectului.
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
6. Certificatul de înregistrare fiscală
7. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de
înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/actul constitutiv și statutul/ actele juridice de înființare
și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți.
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
10. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale
contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/
trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).
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. Lista institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect.
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13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde
amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului,
perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă
începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții.
14. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia iîn vigoare pentru domeniul sanitar
veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană,
construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru
siguranța alimentelor, dacă este cazul.
15. Extrasul din strategie, care confirma dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare
națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzător domeniului de investiții precum și copia
hotărârii de aprobare a strategiei.
16. 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.
17. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
18. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă
este cazul.
19. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze/ transmit către GAL toate documentele
raportate către și primite de la AFIR pe perioada de implementare a proiectului și plățile aferente
proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar în cel mult 5 zile de la data primirii/
transmiterii lor și efectuării plății.
20. Acord de parteneriat.
21. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz).

Documente necesare microintreprinderi

22. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele
30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară,în care
rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20 ) să fie
pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul
depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele două situaţii financiare). Exceptie fac intreprinderile
infiintate in anul depunerii cererii de finantare.
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sau
22.1 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului,
înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) insotita de Anexele la formular in care rezultatul
brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile) obtinut in anul precedent depunerii proiectului sa fie
pozitiv (inclusiv 0)
22.2 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221),
document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;
sau
22.3 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au
desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului
23. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente
24. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa din
Ghidul solicitantului)
25. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de
minimis (Anexa din Ghidul solicitantului)
26. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în
dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii ". Declaraţia va fi
dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a
societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.
27. Alte documente

Atenţie!
Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va
include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute de
instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele relevante anexate de
către solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, Documente de identitate - copii, Contract de
muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/ construcții, Hotararea Consiliului Local, etc.
Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii acestora, în
conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
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Depunerea dosarului Cererii de Finantare
Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL.
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în
altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe
motiv de neconformitate administrativă.
Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Cererea de Finanţare trebuie
completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se
vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul
proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la
realizarea obiectivelor programului.
Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanțare vor fi bifate căsuţele
corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de finanțare, LISTA
DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII M11/6A, din coloana
DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANȚARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după
publicarea Raportului de selecţie, vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din
coloana DOCUMENTE DEPUSE LA MOMENTUL CONTRACTĂRII.
Atenție! Numai Cererea de finanțare şi documentele justificative completate după modelul standard
prezentat, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii M11/6A.
Formularul standard al Cererii de finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil,
în format electronic, la adresa www.igal.ro .
Cererea de finanțare trebuie însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor
prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta. Cererea de
finanțare şi documentele anexate vor fi depuse în format letric și scanate pe suport electronic.
Dosarul Cererii de finanțare cuprinde Cererea de finanțare completată și documentele ataşate (conform
Listei Documentelor – partea E din Cererea de finanțare), vor fi scanate și depuse (pe CD va fi atasata
Cerea de Finantare si in sistem electronic). Dosarul Cerererii de finanțare va fi paginat, cu toate paginile
numerotate în ordine 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.
Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adaugă
declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de finanțare.
Verificarea Cererilor de Finanţare se face la sediul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila de catre
expertii acesteia. Dosarul Cererii de Finantare se depune in format fizic in doua exemplare (un exemplar
se depune mai departe la OJFIR/CRFIR si un exemplar ramane la GAL).
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Dosarul Cererii de Finantare se depune in format fizic in doua exemplare (un exemplar se depune mai
departe la OJFIR/CRFIR si un exemplar ramane la GAL).

Verificarea eligibilităţii tehnice si financiare constă în:
•

verificarea existentei documentelor depuse la Cererea de Finantare;

•

verificarea conditiilor de eligibilitate ale solicitantului;

•

verificarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale proiectului

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:
(1) în cazul în care documentul tehnic (Planul de marketing/studiu) conţine informaţii insuficiente
pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate/ principiu de selecție sau există informaţii contradictorii în
interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanțare;
(2) în cazul în care există diferenţe de calcul al sprijinului;
(3) în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, se
constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare) sau omiterea
semnării anumitor pagini de către solicitant/reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul
constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută la
secțiunea „Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare”, Cererea de finanțare va fi declarată
neeligibilă.
În urma acestor verificări pot exista trei situaţii:
-

proiectul este neeligibil;

-

proiectul este eligibil şi va avea un punctaj conform criteriilor de selectie prezentate in GHID;

-

proiectul este neconform.

Verificarea pe teren a Cererilor de finanțare
Verificarea pe teren se realizează în prezența reprezentantului legal al solicitatului sau un imputernicit al
acestuia și se efectuează de către entitatea care instrumentează Cererea de finanțare, respectiv Asociația
GAL Danubius Ialomita-Braila pentru toate Cererile de finanțare.
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Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor
criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se
asigura de corectitudinea răspunsurilor.
Foarte important!
În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către GAL, acesta
poate contesta rezultatele verificării la publicarea raportului de selectie, numai în cazul în care, la
momentul efectuării vizitei pe teren, reprezentantul legal a înscris OBSERVAŢII în Fişa de verificare pe
teren.
GAL poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului,
dacă se consideră necesar.
În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:
-

proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect;

-

proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție.

Verificarea criteriilor de eligibilitate și de selecție
În urma verificării Criteriilor de Eligibilitate și a Criteriilor de Selecție pot exista trei situaţii:
●proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;
●proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție;
●proiectul este neconform, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;

După verificarea criteriilor de selecție, GAL procedează la selecția proiectelor declarate eligibile și care
au întrunit punctajul minim specificat în prezentul ghid. Selecția se va realiza conform descrierilor de la
punctul 7 din ghid.
După desfășurarea procedurii de selecție, proiectele eligibile și selectate se vor depune de către GAL la
structurile teritoriale AFIR (în funcție de tipul proiectului, la OJFIR sau CRFIR), urmând a trece printr-o
etapă de reverificare.

10. Contractarea fondurilor
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După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă
este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către solicitant
formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare (formular
GE6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin
proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată. O copie a formularului va fi transmisă spre știință
GAL-ului. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna
Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul
financiar nerambursabil.
Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR
și se semnează de către beneficiar, cu respectarea 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 de investiții/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 – Secțiunea I: 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 euroleu 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.
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 Submăsura 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.
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În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul
Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, exemplar
copie, în format electronic (CD).
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.
Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul CE SLIN CRFIR transmite o adresă către
solicitanți și către GAL, prin care îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului de
finanţare. Adresa va fi transmisă în două zile de la data refuzului Autorității Contractante de a încheia
Contractul de finanţare.
Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AFIR, pentru
punerea în aplicare a Cererii de finanțare asumată de către solicitant.
Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în
Contract, care este constituit din Contractul de finanțare şi anexele acestuia.
Mențiunile din Cererea de finanțare și documentele anexe înscrise de beneficiar, rezultate în urma
verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie devin
obligatorii pentru beneficiar.

IMPORTANT!
În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de
finanțare şi nici nu anunţă AFIR, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil
aferent cererii de finanțare selectate.

11. Acordarea avansului
Se poate lua plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.Beneficiarul poate primi valoarea avansului numai după primirea avizului favorabil din partea
AFIR asupra cel puțin a unei proceduri de achiziții şi numai după semnarea contractului de finanţare.
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
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României, în procent de 100% din suma avansului. Cuantumul avansului este prevăzut în Contractul de
Finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.
Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă egală cu
durata de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor
reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale
pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.
Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza
documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la Contractul de
Finanţare până la expirarea duratei de realizare a investiţiei prevăzute în contractul de finanțare, 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 valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare
care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.
AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o
instituţie bancară.

12. Modalitatea de desfasurare a achizitiilor
Se vor respecta prevederile Codului Fiscal în vigoare.

13. Termenele limită și condițiile pentru depunerea cererilor de plată a avansului

și a celor aferente tranșelor de plată
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru
efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa
de verificare a conformității emisă de GAL. Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR
Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare. 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 se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se
ataşează pe suport magnetic 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). Dosarul Cererii de Plată
Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița,
mail: office@igal.ro, Website: www.igal.ro

CIF 36414950, E-

26

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.madr.ro. Modelele de formulare care
trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli,
Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe
site-ul AFIR (www.afir.info).
14. Monitorizarea proiectului
Pe durata de valabilitate a proiectului, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării Autorităţii
Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în
măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Studiul
de Fezabilitate, parte integrantă din Cererea de finanţare.
Dacă pe parcursul perioadei de monitorizare, respectiv perioada de 3 ani de la data ultimei plăţi se
constată următoarele situaţii:
•
obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanţare sau sunt
închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane);
•

proiectului i se aduc modificări substanţiale;

•

nerespectarea obligaţiilor statuate prin contractul de finanțare.

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele identificate.
Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficienţelor identificate,
implementarea recomandărilor rezultate în urma misiunilor de control ale Autorităţii Contractante şi/sau
CE. În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu procedează la
demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la primirea notificării,
Autoritatea Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii ajutorului financiar public
nerambursabil plătit. În cazul în care, pe parcursul perioadei de monitorizare, respectiv perioada de 3 ani
de la data ultimei plăţi se constată că obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul
financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării)
contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral.
Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să menţină în
funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia.
Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului ghid în forma fizic, ne puteți vizita la
sediul GAL Danubius Ialomita-Braila din Orasul Tandarei, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et 1, Judet Ialomita.

Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița,
mail: office@igal.ro, Website: www.igal.ro

CIF 36414950, E-

