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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică
a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR) 2014‐2020 şi se constituie în suport informativ
complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor
specifice ale PNDR și SDL Ținutul Bârsei.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea,
elaborarea, editarea şi depunerea proiectului, precum şi
modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a
implementării proiectului dumneavoastră. De asemenea,
conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru
finanţări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele
şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de
Finanţare, al Studiului de Fezabilitate/ Documentaţiei de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi al Memoriului
Justificativ, al Contractului de Finanţare, precum şi alte
informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a
documentelor necesare.
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot
suferi rectificări ca urmare a actualizării legislatiei naţionale
şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a
ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet
www.tinutulbarsei.ro
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Pentru informații suplimentare ne puteţi contacta direct la sediul nostru, prin e‐mail sau pe
pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului
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Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de
planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei;
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 – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect
si care 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;
Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;
Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condițiile legii între
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă și
beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de
valabilitate, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă
asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat, în scopul atingerii
obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;
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 finanțare – set de documente atașate cererii de finanțare care împreună
cu cererea de finanțare este elaborat de către solicitant și depus la structurile responsabile în
vederea accesării de fonduri nerambursabile
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea
obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR;
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea
proiectului în vederea contractării;
Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar
nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de
investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului;
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
condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de
AFIR;
Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la
semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;
Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanți ai
instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit
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potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu
modificările și completările ulterioare;
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);
Modernizare – cuprinde lucrările de construcții‐montaj şi instalaţii privind reabilitarea
infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este
cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe
amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.
Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă
procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale
– reprezintă trasabilitatea operațiunilor;
Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată
care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea fondurilor
europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR;
Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității
juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este
selectat);
Strategie de Dezvoltare Locală - Document elaborat de GAL si aprobat de Autoritatea de
Management pentru PNDR. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare
pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER într-un anumit
teritoriu de referință;
Sesiune de depunere - reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL Ținutul Bârsei
poate primi proiecte din partea potențialilor beneficiari ai Strategiei de Dezvoltare Locală
pentru o anumită măsură.
Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate
prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la
valoarea eligibilă a proiectului; Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma
cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor
neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR;
cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare
publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul
proiectului;
Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrări
Zi – zi calendaristică.
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Prescurtări
PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
DGDR-AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru
Programul Național de Dezvoltare Rurală;
AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;
SIN – Serviciul Investiții Non-agricole din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și
Investiții Non-agricole - AFIR;
SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole
- AFIR;
CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SLIN – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții
Non-agricole - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale /Centrul Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CI – SLIN – CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și
Investiții Non-agricole - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/ Centrul
Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
GAL TB – Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei
IMPORTANT! Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor
prezentului Ghid al solicitantului
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NOTĂ
Toată corespondența purtată cu solicitanții / beneficiarii se întocmește în două exemplare
originale care vor avea același număr de înregistrare. Un exemplar va fi transmis solicitantului
/ beneficiarului iar al doilea exemplar va fi arhivat in dosarul de proiect la nivelul GAL Ținutul
Bârsei.
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SECȚIUNEA I
Capitolul 1 – PREVEDERI GENERALE
1.1 Descrierea măsurii C1/P6 DI6B – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”
Măsura C.1/P6 DI6B „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei” se încadrează, în
prevederile art. 20 din Regulamentului (UE) 1305/ 2013, cu modificările și
completările ulterioare, și contribuie la domeniul de intervenție DI 6B ‐ Încurajarea
dezvoltării locale în zonele rurale.
Încadrarea cererii de finanțare se va face pe
domeniul de intervenție DI 6B – „Încurajarea
dezvoltării locale în zonele rurale”, măsura
contribuind la Prioritatatea 6 prevăzută de articolul 5
din Reg. (UE) nr.1035/2013.
Investițiile propuse prin Strategia de Dezvoltare
Locală în sprijinirea competivității sectorului agricol și
în diversificarea economiei și crearea de locuri de
muncă în sectorul non agricol trebuie complementate
cu investiții care vizează dezvoltarea infrastructurii
publice și creșterea nivelului de calitate al vieții.

Important!
Spaţiul rural eligibil în accepţiunea
acestei măsuri cuprinde totalitatea
comunelor/orașelor din Teritoriul
Ținutul Bârsei, ca unităţi
administrativ‐ teritoriale împreună cu
satele componente. Acestea sunt
Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu,
Crizbav, Feldioara, Dumbrăvița,
Ghimbav, Cristian, Vulcan, Poiana
Mărului, Șinca, Hăghig, Vâlcele

Analiza SWOT a relevat existența unui nivel relativ redus de dezvoltare a infrastructurii la
scară mică, dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de educație, de petrecere a timpului
liber, etc.
Măsura C1/P6 DI6B va sprijinii investițiile orientate către creșterea nivelului de calitate al
vieții, sprijinirea dezvoltării durabile a localitățiilor precum și investițiile orientate către
conservarea, menținerea și reînoirea patrimoniului cultural.
De asemenea, măsura contribuie la atingerea obiectivului transversal ,, mediu și climă”
prevăzut în Reg. (UE) nr.1035/2013 prin sprijinirea cu prioritate a propunerilor de proiect
care includ elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor
climaterice.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura C1/P6 DI6B se subscrie obiectivului nr 3 din PNDR
2014-2020.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura C1/P6 DI6B contribuie la atingerea
obiectivelor nr II și III ale SDL Ținutul Bârsei.
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Măsura C1/P6 DI6B vizează sprijinirea investițiilor orientate către dezvoltarea durabilă a
localitățiilor și creșterea nivelui de calitate al vieții.
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Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B din Reg. (UE) nr. 1305/2013
ATENȚIE! Se recomandă ca potențialii beneficiari să studieze prevederile Programului
Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (disponibil la adresa http://www.pndr.ro/ )
precum si prevederile Hotărârii de Guvern nr 226/2015
1.2. Contribuția publică
Contribuţia publică totală, pentru măsura C.1/P6 DI6B ”Investiții publice în teritoriul
Ținutul Bârsei”, este de 659.103 Euro. Contribuția publică pentru sesiunea curentă va fi
452.939,62 Euro.
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1.3 Trimiteri la acte legislative
• Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000;
• Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane;
• Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman;
• Reg (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis;
• Reg (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
• Reg (UE) nr. 480/2014 de completare a Reg (UE) nr. 1303/2013;
• Reg (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Reg (UE) Nr. 1305/2013;
• Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor
profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar
precum și durata de școlarizare;
• Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și
completările ulterioare;
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•
•

Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor –
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;

1.4. Valoarea adăugată a măsurii
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În urma implementării măsurii C1/P6 DI6B, elementul preconizat de valoare adăugată este
următorul:
• Creșterea nivelului de calitate al vieții
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Capitolul 2 – PREZENTAREA MĂSURII C1/P6 DI6B
2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile
Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura C1/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți :
•
•

Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
ONG-uri

ATENŢIE! Solicitanții trebuie să aibă sediul / punctul de lucru înregistrat în teritoriul Ținutul
Bârsei înaintea lansării prezentului apel de selecție
ATENŢIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al
acestuia
Solicitanţii/beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiţii
derulate prin PNDR 2014‐2020, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 și art. 6 din HG
nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului
naţional de dezvoltare rurală co-finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare
2.2. Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
Condiții de eligibilitate
A. Pentru toate proiectele
1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de
solicitanți
2. Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe
o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
Se vor verifica documentele depuse de solicitant prin care se demonstrează angajamentul de
menținere a investiției (declaratia pe propria raspundere, Hotărârea Consiliului Local,
Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI, Hotărârea Adunării Generale a ONG)

4. Investiția trebuie să se încadreze în tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
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3. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
Se vor verifica Declarația pe propria răspundere, alte documente specifice, după caz, fiecărei
categorii de solicitanti.
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Se va verifica corespondența cu prevederile din fișa măsurii C1/P6 DI6B și Ghidul Solicitantului.
ATENȚIE!
Pentru infrastructura educațională se va prezenta în SF/DALI, acreditarea unității de
învățământ prin care se va verifica dacă profilul de învățământ se regăsește în Anexa 3a sau
3b din Hotărârea nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind
aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin
învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare iar pentru şcolile profesionale în
domeniul agricol în Anexa 1a sau 1b din aceiaşi Hotărâre.

6. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
naţională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de
investiţii:
Se va verifica descrierea din Studiul de Fezabiilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări
de Intervenții / Memoriul Justificativ din care rezultă că investiția este în corelare cu orice
strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare
domeniului de investiții precum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei.
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5. Investiția să se realizeze în teritoriul Ținutul Bârsei;
Se va verifica locația de realizare a proiectului conform documentelor depuse.
Documente verificate: Studiu de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare/Memoriu Justificativ
pentru Lucrări de Intervenții.
și
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, 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 (copie după Monitorul Oficial) și în
situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac
obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală,
solicitantul trebuie să prezinte
și
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în
sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea
prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului
de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare
către Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii).
sau
avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de
Comună (dacă este cazul)
sau
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute/ contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o
perioadă de cel
puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI
Se va verifica atașarea la dosarul Cererii de finanțare Extrasul din strategie, care confirmă
dacă investiția este în corelare cu orice stratefie de dezvoltare națională/ regional/
județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii
de aprobare a strategiei.
7. Investiția realizată prin intermediul măsurii C1/P6 DI6B trebuie să respecte Planul
Urbanistic General.
Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG. În situaţia în care investiţia
propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism
eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ.
8. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic
al acesteia:
Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea
Adunarii Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții/Memoriul Justificativ inclusiv capitolul privind analiza cost‐beneficiu.
9. Investiția în infrastructura de apă / apă uzată să fie în conformitate cu Master
Planurile pentru apă / apă uzată
Se va verifica Avizul de conformitate al Operatorului Regional
10. Proiectul de investiţii în infrastructura de apă / apă uzată trebuie să deţină avizul
Operatorului Regional ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru
soluţia de funcţionare.
Se va verifica Avizul de conformitate al Operatorului Regional
IMPORTANT: Solicitantul va solicita Operatorului Regional respectarea formularului
Avizului de conformitate (Anexa 1 la protocolul P114/23.09.2015)
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11. Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu
împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există
Se vor verifica Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare/Memoriu Justificativ pentru
Lucrări de intervenții și Autorizații de funcționare și Programul de măsuri dispus de
autoritățiile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea
îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei
epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspedantă
Sau
Procesul-verbal de recpție la terminarea lucrărilor și documente care atestă că beneficiarul a
solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare, după caz.

Grupul de Acțiune Locală
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12. Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în
cazul domeniului public al statului
Se vor verifica documentele care dovedesc dreptul de proprietate / administrare al terenului
pe care este propusă investiția
13. Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil nu va depăși 200.000 euro,
indiferent de tipul investiției și intensitatea sprijinului este de până la 100% în cazul
proiectelor de utilitate publică, negeneratoare de venit.
Se va verifica dacă Cererea de Finanțare prevede o intensitate conform fișei măsurii.
B. Pentru proiectele care se încadrează în prevederile Regulamentului European 1305/2013,
art 20, alin (1), lit. b), d), e) și g)
14. Investiția în infrastructura de apă/apă uzată poate fi realizată inclusiv în aglomerările
cu mai puțin de 2.000 l.e., pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate,
doar pentru sistemele centralizate, excluzând sistemele de tratare individuale;
Se vor verifica Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții,/
întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele
și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.
Alte documente relevante anexate dosarului Cererii de Finanțare.
C. Pentru proiectele care se încadrează în prevederile Regulamentului European 1305/2013,
art 20, alin (1), lit. f)
15. În cazul în care se sprijină restaurarea monumentelor clasate în grupa valorică A
(monumente istorice de valoare națională și universală) sau obiectivelor culturale de
interes local, trebuie prezentat un aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură care
să ateste încadrarea acestora în aceste categorii;
Se va verifica avizul emis de Direcția Județeană de Cultură precum și alte documente relevante
anexate dosarului cererii de finanțare
16. Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea
acesteia (doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)

În cazul investitiilor în infrastructura educațională/socială care prevăd înfiinţarea/
modernizarea grădinițelor/creșelor/infrastructurii de tip after‐school, beneficiarul se obligă
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Se va verifica declarația solicitantului pe propria răspundere din care să reiasă că după
realizarea investiției, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică

Grupul de Acțiune Locală
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ca pe toată perioada de monitorizare, să asigure într‐un procent minim anual (an de contract)
înscrierea în instituțiile finanțate din FEADR a numărului de copii specificați în SF/DALI, care
au stat la baza justificării necesității și oportunității investitiei, după cum urmează:
‐ În primul an de monitorizare se vor Înscrie un procent de minim 20% din numărul de copii
specificați în SF/DALI, care au stat la baza justificării necesității și oportunității investiției,
‐ În cel de al doilea an, un procent de minim 40% din numărul de copii specificați în SF/DALI,
care au stat la baza justificării necesității și oportunității investiției
‐ În cel de al treilea an, un procent de minim 60% din numărul de copii specificați în SF/DALI,
care au stat la baza justificarii necesității și oportunității investiției.

ATENȚIE! Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră
este necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ Documentaţiei de Avizare
pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu Justificativ toate informaţiile concludente, informaţii
pe care documentele justificative anexate le vor demonstra şi susţine.

2.3. Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile
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.
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale
și/sau necorporale.

•

•
•
•
•

•

Elaborarea și acutualizarea planurilor de dezvoltare a municipalitățiilor și a
satelor în teritoriul Ținutul Bârsei și a serviciilor de bază oferite de acestea,
precum și ale plamurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura
2000 și de alte zone cu înaltă valoare naturală;
Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri
la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și ale
economisirii energiei
Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază
destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a
infrastructurii aferente;
Investiții de uz public în infrasctructura de agrement, în informarea turiștilor și în
infrastructura turistică la scară mică;
Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea
patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de
înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și
acțiuni de sensibilizare ecologică;
Investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a
altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul
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Sprijinul prevăzut în cadrul măsurii C1/P6 DI6B se acordă pentru:
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îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării
respective.
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), lit. (d) din R (UE) 1305/2013, cu modificările și
completările ulterioare, sunt eligibile investițiile intangibile privind achiziționarea sau
dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:
• Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor
• H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 - Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";
• Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
strategiei de dezvoltare locală”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale;
• R. (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații, art.
60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea
cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I –
Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin măsura din SDL);
• R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind
investițiile;
• R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia
naţională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele
financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al
R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67
privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară
pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența
rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență
rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, art. 71
privind caracterul durabil al operațiunilor).

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
• Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv
onorariile pentru consultant privind durabilitatea economică și de mediu, taxele
pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele privind
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Potrivit dispozițiilor art. 7 alin.(4) din HG 226/2015 cu modificările şi completările
ulterioare, costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea
de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și
echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru
arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea
economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a
10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐
montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele
decât cele referitoare la construcţii‐montaj.

Grupul de Acțiune Locală
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obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării
proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Cheltuielile pentru consultanță în
vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea
aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul
(UE) nr. 1305 / 2013 cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc
următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de
avize, acorduri 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, memoriu
justificativ, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi
recepției lucrărilor 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".

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;
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Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
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d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt
identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor
justificative, în condiţiile legii.
2.4. Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile
ATENȚIE! Prin măsura C1/P6 DI6B nu pot fi finanțate investițiile din Teritoriul Bârsei ce intră
sub incidența proiectelor finanțate prin alte programe operaționale.
Conform fișei tehnice a Submăsurii 19.2, prin LEADER nu pot fi finanțate următoarele tipuri
de operațiuni:
a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor,
precum și pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) 1305/2013, prevede la
alin.(1) „Sprijinul poate fi acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii
exploatației și a pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri”);
b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul
exploatației (Art. 15/ Reg. (UE) 1305/2013);
c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/
Reg. (UE) 1305/2013);
d) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) 1305/2013);
e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) 1305/2013);
f) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE)
1305/2013);
g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice (Art. 31/ Reg. (UE) 1305/2013);
h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013);
i) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. (UE)
1305/2013);
j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) 1305/2013).

Cheltuielile neeligibile generale sunt:
• 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 lit. c) din R (UE) nr. 1305 /
2013, cu modificările și completările ulterioare care pot fi realizate
înainte de depunerea cererii de finanțare;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile;
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În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea
prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020
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•
•

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) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare;
b) achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;
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.

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern
nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020, cu modificările şi
completările ulterioare.
Cheltuielile neeligibile specifice sunt:
• Contribuția în natură;
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
2.5. Principiile și criteriile de selecție a proiectului

1. Principiul gradului de acoperire a populației deservite
2. Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor
turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri
europene.
3. Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind
stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de către
MADR;
4. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
5. Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului Ținutul
Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
6. Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei
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Selecția beneficiarilor măsurii C1/P6 DI6B se va face în baza unei proceduri transparente pe
baza următoarelor principii:
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Nr.
Crt.

1.
a)
b)
c)

Criteriu de selecție

Punctaj

Observații

1. Principiul gradului de acoperire a populației deservite max 20 de puncte
Numărul de locuitori care sunt
deserviți de către investiție.

Numărul total al populaţiei comunei este
conform Rezultatului final al
recensământului populaţiei şi locuinţelor
din anul 2011.

0 - 2000 beneficiari
10 puncte
2000-5000 beneficiari
15 puncte
Peste 5000 beneficiari
20 puncte
2. Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, a
investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri europene.
20 puncte
Proiectul este relevant față de
Punctajul se va acorda pentru modul în
accesibilizarea agenților economici,
care este descrisă în documentația
a zonelor turistice, a investițiilor
20 puncte tehnică accesibilizăria agenților
sociale, accesibilizarea altor
economici, a zonelor turistice, a
investiții finanțate din fonduri
investițiilor sociale și accesibilizarea altor
europene.
investiții finanțate din fonduri europene

3. Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-economică a
zonei determinată în baza studiilor de specialitate – max. 10 puncte
3.
Valoare IC Potențial socio-economic
Valorile vor fi preluate din
,,STUDIUL PRIVIND STABILIREA
a)
0-0.5
5 puncte
POTENȚIALULUI SOCIO-ECONOMIC DE
b)
0.51-0.75
7 puncte
c)
0.76-1
10 puncte DEZVOLTARE AL ZONELOR RURALE” și din
alte documente oficiale.

a)
b)
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4. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
Max 20 puncte
Nivelul calitativ al propunerii de
a)Punctajul se acordă dacă Proiectul
proiect
include elemente de protecția mediului,
Contribuția proiectului la teme
10 puncte eficiență și limitarea schimbărilor
climatice. Punctajul se acordă pe baza
orizontale
Contributia proiectului la
10 puncte modului în care este descrisă în
documentația de proiect contribuția la
asigurarea egalității de șanse și
protecția mediului, eficiența energetică
combaterea discriminării
sau limitarea schimbărilor climatice. Prin
intermediul acestui criteriu se urmărește
realizarea unor investiții justificate care
contribuie direct sau indirect la protecția
mediului, reducerea emisiilor de CO2,
utilizarea surselor de energie
regenerabilpă sau eficiența energetică.
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b) Punctajul se acordă dacă Proiectul
asiguraă egalitatea de șanse și
combaterea discriminării, de asemenea,
acolo unde este posibil se urmărește
funcționalizarea investițiilor și asigurarea
accesului tuturor categoriilor de
populație la infrastructura respectivă (ex
– la realizarea unei infrastructuri turistice
este de dorit ca signalistica să conțină
simboluri general acceptate sau
indicatoare în limba română precum și în
alte limbi de circulație internațională).
5. Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului Ținutul Bârsei
precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL - max 10 puncte
Punctajul se acordă pe baza descrierii
corelării proiectului cu profilul teritorial
așa cum este inclusă în documentația de
proiect.
Corelarea propunerii de proiect cu
profilul teritoriului Ținutul Bârsei

10 puncte

ATENŢIE! 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.
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Prin intermediul acestui criteriu se
urmărește prioritizarea acelor inviestiții
care răspund în mod direct unor nevoi
identificate la nivelul localității sau al
teritoriului Ținutul Bârsei în ansamblul
său
6. Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei – max 20 puncte
6.
Impactul previzionat al proiectului
Vor fi punctate proiectele care
la nivelul comunității locale și/sau
demonstrează impact social sau impact
al teritoriului Ținutul Bârsei
economic la nivelul comunității locale sau
al teritoriului Ținutul Bârsei. Vor fi astfel
prioritizate proiectele care aduc o
contribuție la dezvoltarea comunității
locale.
a)
Se acorda punctaj pe baza impactului
Impact Social
10 puncte social așa cum acesta este descris în
documentație.
b)
Se acordă punctaj pe baza impactului
Impact Economic
10 puncte economic asa cum acesta este descris în
documentație
PUNCTAJ TOTAL
100
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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.
Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate
pe sesiune.
Punctajul minim necesar pentru selecția proiectului – 20 puncte
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)
Contribuţia publică totală, pentru măsura C.1/P6 DI6B ”Investiții publice în teritoriul
Ținutul Bârsei”, este de 659.103 Euro. Contribuția publică pentru sesiunea curentă va fi
452.939,62 Euro.
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
Măsura C1/P6 DI6B permite 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 public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil nu va depăși 200.000 euro pe proiect.
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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.
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Capitolul 3 – ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile
efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.
Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la
bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub‐măsuri din
cadrul PNDR 2014 ‐ 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015, cu
modificările și completărileulterioare.
PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI
Beneficiarii proiectelor de investiții finanțate prin Sub-măsura 19.2 pot beneficia de plata în
avans conform dispozițiilor cap. 8.1 din cadrul PNDR și conform dispozițiilor prevăzute, în
acest sens, în fișa măsurii ale cărei obiective sunt atinse prin proiectul propus, cu condiția
constituirii unei garanții bancare, a unei garanții echivalente sau a unei polițe de asigurare,
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
alin.(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, respectiv art. 23 din OUG nr.49/2015
Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în
Cererea de finanţare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de
Finanţare, are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de
Finanţare FEADR cu condiţia să nu depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de
plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil a unei achizitii publice din
partea AFIR. Avansul se recuperează la ultima tranşă de finanțare.
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.

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Cuantumul
avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. Garanţia
financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate,
care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naționalke
pentru investiții, depășește suma avansului.
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Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. Beneficiarul
poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții de către AFIR. Plata avansului aferent
contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei 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 legislației în vigoare, în procent de 100% din suma avansului.
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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
contribuției publice naționale pentru investiții, depășește 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, poliță de asigurare care să
acopere întreaga perioadă de execuție solicitată la prelungire.
Termenele-limită şi condiții pentru depunerea cererilor de plată a avansului şi a celor aferente
tranșelor de plată vor respecta prevederile contractului de finanțare încheiat de beneficar cu
AFIR.

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice precum
şi Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa contractului de finanţare.
Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de
date model, specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni. Termenul de
finalizare al achizitiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, se va corela
cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată
menţionată la art. 4 din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare. Achiziţia de
lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază proiectul tehnic
de execuţie avizat în prealabil de către AFIR. Contractele de achiziție publică a Studiului de
fezabilitate (SF) sau a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) vor conține,
în mod obligatoriu, clauze prin care prestatorul se obligă să cesioneze, în mod exclusiv,
autorității contractante, drepturile patrimoniale de autor asupra SF/DALI, fără a fi limitat la
un teritoriu și timp, în condițiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru
realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, documentațiilor necesare pentru
obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor. Pentru achiziția serviciilor de elaborare a
documentației tehnice de execuție (PT), în cazul în care, operatorul economic care a elaborat
studiul de fezabilitate / documentația de avizare a lucrărilor de intervenții / sau alte
documentații tehnice ce stau la baza, sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește printre
ofertanți în calitate de ofertant/asociat/subcontractant/tert susținător, acesta trebuie să
aducă la cunoștința autorității contractante (comisiei de evaluare) această stare de fapt, și să
prezinte o declarație din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora
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ACHIZIŢIILE
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(SF, DALI, alte documentații tehnice) nu este de natură să denatureze concurența prin apariția
unui eventual conflict de interese. Regimul conflictului de interese:

În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de
interese prevazute in capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
cu completările ulterioare. Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţii potenţial generatoare de
conflict de interese, următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de
altă natură, ori se află într‐o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi
imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii
de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până
la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire. Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care
exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul
social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea
generală. De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul
câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip
de achiziţie (art. 14 din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare). Pe parcursul
derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere
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ATENŢIE! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, înainte de semnarea
contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii din
Manualul de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR
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principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările
ulterioare.
PLATA
Beneficiarul va depune la CRFIR, Dosarele cererilor de plată în conformitate cu Declaraţia de
eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de
finanţare. Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim
două ori în perioada de execuție a Contractului de finanțare. În situația în care se aprobă
prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz,
beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadăa de
execuție aprobată. În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA‐ul de la bugetul de stat
conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de
eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. Dosarul Cererii de
Plată se depune de beneficiar la CRFIR, în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează
pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să
cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (Anexă la
Contractul de finanţare) .
ATENŢIE! Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima
tranșă de plată prevăzute de art. 4 din H.G. 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 modificările și
completările ulterioare
3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare
Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi
administrative, conform listei documentelor prezentată la Cap. 3 din prezentul Ghid, legate
într-un singur dosar, astfel încât să nu permit detaşarea şi / sau înlocuirea acestora.
Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este
disponibil în format electronic la adresa www.tinutulbarsei.ro
ATENȚIE! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard.
Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. 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.
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3.1.1 Completarea Cererii de Finanţare
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Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate
Cereri de Finanţare completate de mână.
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.
3.1.2. Depunerea dosarului Cererii de Finanțare
Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele
ataşate.
Originalul şi două copii ale Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) şi cu
documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la sediul Asociaţiei ŢINUTUL
BÂRSEI (Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1). Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare
va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate manual 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, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea
documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta ştampila
solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice).

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către reprezentantul legal, aşa cum
este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin procură
legalizată (în original) al reprezentantului legal, la OJPDRP, înaintea datei limită care figurează
în licitaţia de proiecte.
Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele completate,
în trei exemplare (1 original şi 2 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea
superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale
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IMPORTANT! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a studiului de
fezabilitate/documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii, ca şi a tuturor
documentelor ataşate dosarului Cererii de Finanţare, salvate ca fişiere distincte cu denumide
rea conformă listei documentelor (secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare). Scanarea
se va efectua după finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă
de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. Denumirea fişierelor nu trebuie să
conţină caractere precum: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, 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/DVD nu trebuie
să fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa
salvate direct în format .pdf, la care se va adăuga declaraţia proiectantului privind
conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare.
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(pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui
exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor două exemplare pe care le
depune.
Dosarul Cererii de Finanțare va include, în mod obligatoriu următoarele documente, în funcție
de etapă (depunerea Dosarului cererii de finanțare, respectiv etapa de contractare):
ATENȚIE! La momentul depunerii dosarului Cererii de Finanțare vor fi solicitate o serie de
documente, evidențiate în tabelul de mai jos în coloanele 2 și 3 (respective etapa de
DEPUNERE). Dacă proiectul va fi selectat pentru finanțare, solicitantul va avea obligația
depunerii la AFIR a unor documente suplimentare, evidențiate în tabelul de mai jos în
coloanele 4 și 5 (respectiv etapa de CONTRACTARE)

Pentru cererile de finanțare care vizează investiții conform prevederilor Regulamentului
European 1305/2013, art 20, alin (1), lit. b), d), e) și g) se va utiliza următoarea listă de
documente anexate cererii de finanțare

1
ETAPA

1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare
pentru Lucrări de Intervenții, / Memoriu Justificativ
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 aflate în termenul de
valabilitate la data depunerii cererii de finanțare
3.1 Pentru comune și ADI
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.
și

Obligatoriu Obligator
pentru
iu daca
toate
proiectul
proiectele
impune
4
5
CONTRACTARE

☐

☐

☐
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Lista documente

Obligatoriu Obligator
pentru
iu daca
toate
proiectul
proiectele
impune
2
3
DEPUNERE
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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

☐

Și / sau
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând
domeniului public, altul decat cel administrat de
primarie (dacă este cazul
3.4 Pentru ONG-uri
Documente doveditoare de către ONG-uri privind
dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10
ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua
lucrări, conform cererii de finanţare;

☐

☐

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
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. Avizul de conformitate al Operatorului Regional

☐
☐
☐
☐

☐
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6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local
în cazul ADI/
Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru
implementarea proiectului, cu referire la următoarelor
puncte (obligatorii):
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al
investiţiei;
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e
pentru perioada de realizare a investiţiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta
a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăţi;

☐
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☐

7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare
în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

☐
☐

8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale
restante și graficul de
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 agentilor economici deserviţi de proiect, care va
conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată,
codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea
totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată
şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite
direct de proiect.
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.

☐
☐
☐

☐
☐

☐

☐
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• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori
direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale,
structuri tip „after-school”, creşe);
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi
etc.);
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă
este cazul, număr
și denumire);
•
nominalizarea
reprezentantului
legal
al
comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea
proiectului.
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este
cazul.
7.1 Certificatul de înregistrare fiscală
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14.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de
apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiintarea,
extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:
14.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente
de apa/apa uzata în cazul extinderii infrastructurii apă
/apă uzată.
14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile
competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate
publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de
calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea
apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de
exploatare este suspendată. sau
14.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
si Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat
organelor competente în domeniu emiterea
autorizaţiilor de funcţionare (daca este cazul)
15. 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
16. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția
este în corelare cu orice strategie de dezvoltare
națională / regional / județeană / locală aprobată,
corespunzătoare domeniului de investiții precum și
copia hotărârii de aprobare a strategiei.
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.
18.
Copia
Documentului
de
identitate
al
reprezentantului legal al beneficiarului.
19. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR,
inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este
cazul

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

Alte documente (se va specifica după caz)

☐
☐
☐
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☐
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☐
☐
Pentru cererile de finanțare care vizează investiții conform prevederilor Regulamentului
European 1305/2013, art 20, alin (1), lit. f) se va utiliza următoarea listă de documente
anexate cererii de finanțare

1
ETAPA
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
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 ONG- urilor, Unităților de
cult, Persoanelor fizice autorizate / societăților
comerciale pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor
imobile la care se vor efectua lucrări conform cererii de

Obligator
iu daca
proiectul
impune

Obligatori
u pentru
toate
proiectele

3

4

DEPUNERE

Obligato
riu daca
proiectu
l
impune
5

CONTRACTARE

☐
☐

☐

☐

☐
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Lista documente

Obligatori
u pentru
toate
proiectel
e
2
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finanţare;
4 Document care să ateste ca solicitantul a depus
documentaţia la ANPM:
4.1 Clasarea notificării sau

☐
☐
☐
☐

☐

☐
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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
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra
mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul).
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar
evaluare adecvată.
5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea
proiectului, cu referire la
următoarele puncte (obligatorii):
• 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

☐
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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
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
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 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. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa
caz, de catre serviciile
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii,
respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza
carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
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• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în
ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de
finanţare.
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

☐

☐

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Solicitanţii, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii
contractului de finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, indiferent
de data emiterii), în termenul precizat în notificarea GAL Ținutul Bârsei / AFIR. Nedepunerea
documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea contractului de
finanţare!
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republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre
finantare face parte din patrimoniul cultural de interes
local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui
(documentatia este adecvata)
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 dom
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
17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în
vigoare privind
conţinutului-cadru
al
documentaţiei
tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii.
18. Copia Documentului de identitate al
reprezentantului legal al beneficiarului.
19. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR,
inclusiv dobânzile și
majorările de întârziere, dacă este cazul
20. Alte documente justificative (se vor specifica după
caz):
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Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele
ce prevăd lucrări de construcții-montaj.
Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul
prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice beneficiarilor publici sau privaţi,
prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.
Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul
implementării proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de
avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.
Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a contractului de finanţare
Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului,
la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea
Contractantă.
Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce
privește publicarea pe site‐ul GAL Ținutul Bârsei a datelor de contact (denumire, adresă, titlu
si valoare proiect).
3.1.3. Verificarea dosarului Cererii de Finanţare
A. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE
Verificarea se face pe baza principiului “4 ochi” - Angajații GAL Ținutul Bârsei vor completa
“Fișa de evaluare și selecție” –aferentă fiecărei măsuri.
Controlul conformității constă în verificarea dosarului cererii de finanțare: dacă este corect
completată, prezentată pe suport de hârtie și în format electronic și dacă anexele tehnice și
administrative solicitate prin Ghidul Solicitantului și apelul de selecție sunt prezentate în trei
exemplare : un original și 2 copii.
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat
neconform.

Solicitantul este invitat să revină la sediul Asociaţiei ŢINUTUL BÂRSEI după evaluarea
conformităţii pentru a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau să i se explice
cauzele neconformităţii.
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Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare
care sunt descoperite de experţii verificatori ai Asociaţiei ŢINUTUL BÂRSEI dar care, cu ocazia
verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/
informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. Necompletarea
unui câmp din cererea de finanţare nu este considerată eroare de formă
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Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a
conformităţii.
În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi
verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.
Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru
aceeaşi licitaţie de proiecte.
Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare
conformă, nu o mai poate re-depune în aceeaşi sesiune.
După verificare pot exista două variante:
• Cererea de Finanţare este declarată neconformă;
• Cererea de Finanţare este declarată conformă.
Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de
verificare.
B. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către GAL ȚINUTUL BÂRSEI pentru toate
cererile de finanțare care au fost declarate conforme.
Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:
• verificarea eligibilității solicitantului;
• verificarea criteriilor de eligibilitate și selecție;
• verificarea bugetului indicativ al proiectului;
• verificarea documentelor tehnice și administrative incluse în dosarul cererii de
finanțare.
Asociația ȚINUTUL BÂRSEI își rezervă dreptul de a solicita documente sau informații
suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor și implementării proiectului se constată de către
GAL Ținutul Bârsei că este necesar.

Verificarea eligibilității se realizează pe baza metodologiei detaliate incluse în Fisa de evaluare
și selecție elaborată de GAL Ținutul Bârsei pentru fiecare măsură inclusă în cadrul SDL Ținutul
Bârsei.
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În cazul în care documentele tehnice și administrative din dosarul Cererii de Finanțare nu sunt
în conformitate cu forma cerută în Ghidul Solicitantului respectiv apelul de selecție, Cererea
de Finanțare va fi declarată neeligibilă.
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Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 4.1 Construcţii
şi instalaţii, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/
instalaţiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care
sunt echipamentele, utilajele/ montajul care sunt neeligibile.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu
forma cerută la cap. 3.1.2 din Ghidul Solicitantului “Depunerea dosarului Cererii de
Finanțare,, Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.
Informațiile suplimentare se solicita o singura dată de către GAL Ținutul Bârsei in cadrul etapei
de verificare a eligibilității.
C. VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE ( Dacă este cazul)
Scopul vizitei pe teren este de a verifica datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară
verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării de birou)
cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.
Verificarea pe teren se realizează în paralel cu sau după realizarea etapei de verificare a
eligibilității.
Verificarea pe teren se realizează de către 2 experți din cadrul GAL Ținutul Bârsei. Verificarea
pe teren urmărește confirmarea datelor și informațiilor cuprinse în anexele tehnice. Experții
GAL Ținutul Bârsei vor realiza fotografii care vor fi atașate la fisa de evaluare și selecție.
În cazul în care în urma verificării pe teren există aspecte ce necesită clarificări, experții GAL
Ținutul Bârsei pot solicita informații suplimentare.
În urma acestor verificării pe teren, pot exista două situații:
• proiectul este neeligibil;
• proiectul este eligibil și va avea un punctaj.

D. EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE

În funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecție pentru
toate Cererile de finanțare eligibile prin acordarea unui număr de puncte si se calculează
scorul atribuit fiecărui proiect.
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Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei a stabilit, înaintea lansării sesiunii depunerii de
proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecție, precum si criteriile de departajare
a cererilor de finanțare cu punctaj egal.
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Punctajul minim admis la finanțare pentru măsura C1/P6 DI6B este de 20 Puncte.
Evaluarea criteriilor de selecție se face de către experții GAL Ținutul Bârsei care au efectuat
evaluarea, numai pentru cererile de finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare,
inclusiv anexele tehnice si administrative depuse de solicitant si după caz, a informațiilor
suplimentare solicitate in urma verificării documentare de birou si a verificării pe teren.
Pentru proiectele declarate eligibile, angajații GAL Ținutul Bârsei vor completa secțiunea
aferentă din cadrul Fișei de evaluare și selecție. Aceasta trebuie să cuprindă toate criteriile de
selecție ale măsurii în care se încadrează proiectul stabilite la nivelul GAL și punctajul obținut.
E. NOTIFICAREA SOLICITANȚILOR
După evaluarea proiectului, echipa de evaluare va completa Raportul de evaluare pentru
apelul de selecție. Raportul de evaluare conține:
• Lista cererilor de finanțare eligibile;
• Lista cererilor de finanțare neeligibile;
• Lista cererilor de finanțare retrase;
• Lista cererilor de finanțare neconforme
În baza Raportului de evaluare publicat, GAL notifică solicitanții cu privire la rezultatul
evaluării proiectului. Notificarea se realizează prin transmiterea pe adresa de email furnizată
în cadrul cererii de finanțare. În lipsa unei adrese de email, notificarea se transmite prin poștă
cu confirmare de primire. Notificarea va include informații cu privire la statutul proiectului în
urma evaluării, și modalitatea de depunere a contestațiilor de către aplicații nemulțumiți de
rezultatul evaluării.
În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care
nu au fost îndeplinite precum și cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului.
F. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Termenul de instrumentare a tuturor contestațiilor depuse pentru o măsură este de maxim
10 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și poate fi
prelungit cu încă 10 zile lucrătoare dacă la nivelul GAL Ținutul Bârsei se analizează
contestațiile depuse pe două sau mai multe măsuri, daca numărul contestațiilor depuse este
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Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor ca urmare a aplicării procesului de
evaluare vor fi depuse în termen de termen de 5 zile lucrătoare (dar nu mai mult de 10 zile
calendaristice de la publicarea pe site-ul GAL a Raportului de Evaluare, la sediul Grupului de
Acțiune Locală responsabil de primirea proiectului.
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foarte mare, sau daca perioada de analiza a contestațiilor se suprapune cu sesiuni de evaluare
și selecție.
Analizarea contestației si întocmirea raportului privind contestația vor fi efectuate de Comisia
de Soluționare a Contestațiilor.
După întocmirea și publicarea raportului Comisiei de Soluționare a contestației de către GAL
se notifică solicitanții.
G. SELECȚIA PROIECTELOR
Proiectele eligibile se transmit la Comitetul de Selecție a Proiectelor. Comitetul de Selecție a
Proiectelor evaluează și verifică Fișa de Evaluare și Selecție pentru fiecare proiect declarat
eligibil.
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL nu vor fi selectate în
vederea finanțării. Se certifică punctajul obținut de fiecare cerere de finanțare prin verificarea
îndeplinirii criteriilor pentru care au fost acordate puncte.
Comitetul de Selecția a Proiectelor acordă punctajul prin majoritate simplă de voturi sau în
caz de egalitate prin departajare, care se face prin decizia președintelui Comitetului de
Selecție a Proiectelor.
Selecția proiectelor se face prin respectarea transparenței procesului de selecție al
proiectelor aplicând regula de dublu cvorum pentru validarea rezultatelor procesului de
selecție efectuat de Comitetul de Selecție.
Ca observator la procesul de selecție participă reprezentatul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean invitat să ia
parte la lucrările fiecărui Comitet de Selecție.
După parcurgerea procedurii de selecție si după caz, a celei de departajare, Comitetul de
Selecție elaborează Raportul Final de Selecție aprobat de Președintele Comitetului de Selecție
care conține:
• Lista cererilor de finanțare eligibile;
• Lista cererilor de finanțare neeligibile ( Proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim (dacă
este cazul);
• Lista cererilor de finanțare retrase;
• Lista cererilor de finanțare neconforme;
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În ziua publicării Raportului de Selecție, GAL notifică solicitanții despre rezultatul selecției
privind rezultatele procesului de selecție.
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După notificarea solicitanților, GAL Ținutul Bârsei întreprinde etapele procedurale necesare
pentru contractarea proiectelor aprobate.
3.2. Contractarea fondurilor
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După primirea Raportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, AFIR
notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie a Cererii de Finanţare în vederea contractării.
În termen de 15 de zile, Beneficiarul trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de care
aparţine, pentru semnarea contractului de finanţare. Se recomandă consultarea textului
integral al Contractului de finanţare (vezi www.apdrp.ro)
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SECTIUNEA II
PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECTIE
Evaluarea și selecția dosarelor cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului C1/P6
DI6B/1/2017 lansat la nivelul GAL Ținutul Bârsei

1. Completarea și depunerea dosarului cererii de finanțare
Solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri din cadrul SDL. Acest
document poate fi accesat la adresa www.tinutulbarsei.ro sau poate fi consultat în format
tipărit la sediul GAL Ținutul Bârsei din comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1. Ghidul
Solicitantului este însoțit de formularele specifice fiecărei măsuri (Cerere de Finanțare,
formular tip pentru bugetul și devizele proiectului, modele de declarații, modele orientative
pentru Planul de Afaceri, etc.) De asemenea, solicitanții au la dispoziție Manualul de
procedură pentru evaluare si selecție precum și procedura detaliată (împreună cu formularele
aferente) pe baza cărora va fi evaluată o eventuală propunere de proiect.
Pe baza documentelor disponibile (Ghidul solicitantului, formulare tipizate, procedură de
evaluare și selecție) solicitantul completează formularul cererii de finanțare și anexele
administrative și tehnice specifice măsurii pentru care solicită finanțare.
Solicitantul poate apela, dacă dorește, la consultanți pentru întocmirea documentației
tehnice și completarea Cererii de finanțare.
În cadrul procesului de elaborare a cererii de finanțare solicitantul poate solicita informații
suplimentare / clarificări de la personalul GAL, conform specificațiilor menționate în cadrul
apelurilor de selecție.
Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea
documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea
Dosarului Cererii de
Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.

Pag.

În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul
în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și
în ce măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.
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Cererea de Finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate
Cereri de Finanțare completate de mână. Cererea de Finanțare trebuie completată într‐un
mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.
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După finalizarea completării documentelor solicitate, cererea de finanțare împreună cu
documentele tehnice și administrative sunt îndosariate și constituie „dosarul cererii de
finanțare”. Acesta se depune de către solicitant în 3 (trei) exemplare pe suport de hârtie – 1
original si două copii și 1 exemplare în copie electronică (prin scanare). Formatul electronic
va conține: Cererea de finanțare însoțită de documentația justificativă (după caz Planul de
afaceri, Proiectul tehnic, inclusiv partea economică a studiului de fezabilitate/memoriului
justificativ care vor fi folosite la verificarea bugetului indicativ, a Planului financiar și a
viabilității proiectului, etc.) Copia electronica trebuie să conțină toate documentele incluse în
dosarul cererii de finanțare. Dosarul cererii de finanțare se depune la sediul GAL Ținutul Bârsei
conform dispozițiilor din cadrul Ghidului Solicitantului și apelurilor de selecție. Proiectul se
depune înaintea termenului limită stipulat în fiecare apel de selecție. Solicitantul se va asigura
că dosarul cererii de finanțare este complet la momentul depunerii.
Depunerea proiectelor se realizează în intervalul menționat în cadrul apelului de proiect.

2. Primirea, înregistrarea și verificarea dosarului cererii de finanțare
2.1. Primirea dosarului cererii de finanțare
Solicitantul depune proiectul la GAL Ținutul Bârsei, sub forma unui dosar al cererii de finanțare
în 3 exemplare (un original și două copii) precum și o copie electronică (CD/DVD). Depunerea
se realizează la sediul GAL Ținutul Bârsei (Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1) în condițiile
detaliate în Ghidul Solicitantului și apelul de selecție. Fiecare exemplar din dosarul cererii de
finanțare va fi legat, paginat și opisat, cu toate paginile numerotate manual 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, astfel încât să nu permită detașarea și/sau
înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta ștampila
solicitantului și semnătura reprezentantului legal.

Pag.

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanțare împreună cu toate anexele completate,
în trei exemplare (1 original și 2 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea
superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Solicitantul trebuie să se asigure că
rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanțare, în afara celor trei
exemplare (1 original și 2 copii) pe care le depune.
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Copia electronică a dosarului cererii de finanțare se realizează prin scanarea tuturor
documentelor atașate dosarului Cererii de Finanțare. În cadrul copiei electronice,
documentele din cadrul dosarului cererii de finanțare vor fi salvate ca fișiere distincte cu
denumirea conformă listei documentelor (secțiunea specifică E din Cererea de Finanțare).
Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o rezoluție de
scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format .pdf. Denumirea fișierelor
nu trebuie să conțină caractere precum “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu trebuie să conțină
două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie
să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe
CD/DVD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depășesc
formatul A3, se pot atașa salvate direct în format .pdf.
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Angajații GAL Ținutul Bârsei preiau cele 3 exemplare ale dosarului cererii de finanțare și
atribuie un număr de intrare din registrul de intrări / ieșiri existent la nivelul GAL.
Numărul atribuit se înscrie pe exemplarul nr 1 (original) al dosarului cererii de finanțare
precum și pe exemplarul care rămâne în posesia solicitantului.
În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi
verificate de expertul GAL ȚINUTUL BÂRSEI la finalizarea verificării conformității, în prezența
solicitantului.

2.2. Verificarea conformității dosarului cererii de finanțare
Verificarea se face pe baza principiului “4 ochi” - Angajații GAL Ținutul Bârsei vor completa
“Fișa de evaluare și selecție” –aferentă fiecărei măsuri. Metodologia de verificare este
măsurii este descrisă în detaliu în cadrul formularului. Toate verificările efectuate de către
angajații GAL vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi realizate de către
minimum 2 angajați cu atribuții în acest sens stabilite prin Fișa Postului– un angajat care
completează și un angajat care verifică
După înregistrare, documentația primită de la solicitant este repartizată pentru verificarea
conformității personalului GAL Ținutul Bârsei cu astfel de atribuții.
Angajatii GAL Ținutul Bârsei cărora li s-a atribuit evaluarea dosarului cererii de finanțare
înregistrează cererea de finanțare în Registrul de intrare pentru Cereri de Finanțare.
Numărul de înregistrare reprezintă un cod a cărui semnificație este următoarea
Codul apelului de selecție
X x y
y
w
W
Numă Numărul
Numărul
r apel măsurii din apelului lansat
lansat SDL, alcătuit pentru măsura
dintr-o litera respectiva
(A, B sau C) și
o cifra (1, 2,
3 sau 4)

z
z
Numărul de ordine
al
cererii
de
finanțare
(se
acordă în ordinea
depunerii
dosarelor cererii de
finanțare în cadrul
unui
apel
de
selecție
Numărul dosarului cererii de finanțare va fi utilizat pe toată durata procesului de evaluare și
selecție în cadrul GAL Ținutul Bârsei.
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Controlul conformității constă în verificarea dosarului cererii de finanțare: dacă este corect
completată, prezentată pe suport de hârtie și în format electronic și dacă anexele tehnice și
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a a a a
Anul lansării
apelului de
selecție
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administrative solicitate prin Ghidul Solicitantului și apelul de selecție sunt prezentate în trei
exemplare : un original și 2 copii.
Angajații GAL care verifică conformitatea vor verifica pe CD/DVD formatul electronic al
documentelor atașate: Cererea de finanțare, inclusiv documentația atașată acesteia (partea
economică a planului de afaceri/ studiului de fezabilitate/memoriului justificativ și proiectului
tehnic) și copia electronică a dosarului cererii de finanțare.
Se verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanțare a fost legat, paginat și opisat, cu
toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărei pagini,
unde ,,n” reprezintă numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv din documentele
anexate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor.
Se verifică dacă exemplarul original are înscris pe copertă, în partea dreaptă –sus, mențiunea
„ORIGINAL”. Expertul evaluator verifică dacă fiecare pagină este semnată și ștampilată. Se
verifică dacă exemplarele copie au înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă,
mențiunea „COPIE” .
Verificarea conformității se face pe baza metodologiei de evaluare și selecție specifică fiecărei
măsuri din cadrul SDL Ținutul Bârsei
Verificarea codului unic de înregistrare - Toți solicitanții care depun proiecte în cadrul PNDR
trebuie să fie înregistrați în Registrul unic de identitate (RUI) gestionat de APIA
Expertul tehnic GAL verifică în Cererea de finanțare dacă solicitantul a completat câmpul
aferent Codului unic de identificare
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat
neconform.
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanțare
care sunt descoperite de experții verificatori ai Asociației ȚINUTUL BÂRSEI dar care, cu ocazia
verificării conformității, pot fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/
informații prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanțare. Necompletarea
unui câmp din cererea de finanțare nu este considerată eroare de formă
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Medierea - dacă există divergențe între experți verificatori, acestea sunt mediate/rezolvate
de șeful ierarhic superior.
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În cazul în care expertul tehnic va descoperi erori de formă în completarea cererii de finanțare
de către solicitant, va aplica următoarea procedură :
•
Taie cu o linie orizontală informația greșită și scrie alăturat informația corectă
•
Semnează în dreptul modificării și o datează
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Acesta va tăia cu o linie orizontala decizia privind conformitatea cererii de finanțare cu care
nu este de acord, semnează si scrie data când s-a efectuat verificarea. Pentru precizări privind
decizia sa, va completa secțiunea ”Observații” din Fisa de evaluare și selecție, modulul
conformitate.
După finalizarea conformității, solicitantul este invitat la sediul GAL Ținutul Bârsei pentru a fi
înștiințat dacă Cererea de Finanțare este conformă sau să i se explice cauzele neconformității
În cazul în care solicitantul nu a depus și documentele originale, acestea vor fi verificate de
expertul GAL ȚINUTUL BÂRSEI la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului.
Fiecare document original care rămâne în posesia solicitantului este verificat de expertul GAL
Ținutul Bârsei care certifică prin semnătura conformitatea documentului din dosarul cererii
de finanțare cu documentul original.
Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnătură fișa de verificare a
conformității. În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fișa de verificare a conformității,
expertul completează în dreptul reprezentantului legal ,,refuză să semneze”, semnează și
înscrie data respectivă.
Aceeași Cerere de Finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru
aceeași licitație de proiecte.
Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanțare
conformă, nu o mai poate re-depune în aceeași sesiune.
După verificare pot exista două variante:
• Cererea de Finanțare este declarată neconformă. În această situație, solicitantului i se
înmânează un exemplar din fișa de evaluare și selecție împreună cu exemplarul
original și un exemplar copie din dosarul cererii de finanțare. A doua copie a dosarului
cererii de finanțare și versiunea electronică vor rămâne la GAL Ținutul Bârsei pentru
arhivare.
• Cererea de Finanțare este declarată conformă. În această situație se trece la
următoarea etapă de verificare.

Pag.
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Verificarea conformității se efectuează in termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului
cererii de finanțare.
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2.3. Verificarea eligibilității cererii de finanțare
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către GAL ȚINUTUL BÂRSEI pentru toate
cererile de finanțare care au fost declarate conforme.
Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:
• verificarea eligibilității solicitantului;
• verificarea criteriilor de eligibilitate și selecție;
• verificarea bugetului indicativ al proiectului;
• verificarea documentelor tehnice și administrative incluse în dosarul cererii de
finanțare.
Asociația ȚINUTUL BÂRSEI își rezervă dreptul de a cere documente sau informații
suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor și implementării proiectului se constată de către
GAL Ținutul Bârsei că este necesar.
În cazul în care documentele tehnice și administrative din dosarul Cererii de Finanțare nu sunt
în conformitate cu forma cerută în Ghidul Solicitantului respectiv apelul de selecție, Cererea
de Finanțare va fi declarată neeligibilă.
Verificarea eligibilității se realizează pe baza metodologiei detaliate incluse în Fisa de evaluare
și selecție elaborată de GAL Ținutul Bârsei pentru fiecare măsură inclusă în cadrul SDL Ținutul
Bârsei.
Dacă în urma verificării eligibilității, experții GAL Ținutul Bârsei consideră că există încă
aspecte care necesită clarificări, aceștia pot solicita informații suplimentare.
Expertul completează Secțiunea „Solicitare de informații suplimentare” din cadrul Fișei de
evaluare și selecție în care se solicită informații și documente suplimentare (în doua
exemplare și care se va transmite la solicitant.
Solicitantul trebuie să trimită prin posta informațiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de
la data primirii formularului solicitării de informații suplimentare.
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Daca informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ,
expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații cu rugămintea de a transmite bugetul
rectificat conform solicitării expertului evaluator. In situații excepționale, prin această
notificare se pot solicita si alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii
răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. In cazul unui refuz al solicitantului
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Informațiile suplimentare se solicita o singura dată de către GAL Ținutul Bârsei in cadrul etapei
de verificare a eligibilității. Pentru criteriile de selecție se pot solicita numai clarificări, nu si
documente suplimentare sau corectate. Informațiile nesolicitate transmise de solicitanți nu
vor fi luate in considerare;
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de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea
de a contesta bugetul numai după notificare in urma raportului Comitetului de Selecție;
Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât și cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 4.1 Construcții
și instalații, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spațiilor/
instalațiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care
sunt echipamentele, utilajele / montajul care sunt neeligibile.
Verificarea bugetului constă în asigurarea că toate costurile propuse pentru finanțare sunt
eligibile și calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile corespunzătoare
fiecărei măsuri se găsește în Fișa măsurii și în Ghidul solicitantului. Verificarea bugetului
indicativ se efectuează conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de
eligibilitate din cadrul Fisei de evaluare si selecție aferentă fiecărei măsuri.
Pentru verificarea rezonabilității prețurilor expertul verifica prin comparare prețurile din
devizele pe obiect cu ofertele prezentate si sursa de preturi folosita. Detalierea verificărilor
este menționată în procedurile specifice. Pentru situațiile in care valorile sunt nejustificate
expertul va face analiza acestora si poate reduce, cu informarea solicitantului, costurile
respective.
Pentru categoriile de lucrări se accepta preturile prezentate de proiectant, cu condiția ca
acesta să declare baza (sursa) de prețuri din zona folosită purtând stampila si semnătura
proiectantului.
În cazul în care se constata diferențe intre cei doi experți evaluatori acestea se mediază de
către șeful ierarhic superior. În toate situațiile de divergenta, soluția finala va fi data de către
șeful ierarhic. Acesta va tăia cu o linie orizontala decizia privind eligibilitatea cererii de
finanțare cu care nu este de acord, semnează si scrie data când s-a făcut verificarea. Pentru
precizări privind decizia sa, va completa la rubrica Observații
Concluziile etapei de verificare a eligibilității vor fi incluse în secțiunea aferentă din cadrul fișei
de evaluare și selecție elaborată de GAL Ținutul Bârsei pentru fiecare măsură.

Verificarea pe teren este opțională și va fi realizată de către experții evaluatori dacă aceștia
consideră necesară această verificare.
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2.4. Verificarea pe teren
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În urma verificării eligibilității pot exista două variante:
• Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă. În această situație, solicitantului i se
înmânează un exemplar din fișa de evaluare și selecție împreună cu exemplarul
original și un exemplar copie din dosarul cererii de finanțare. A doua copie a dosarului
cererii de finanțare și versiunea electronică vor rămâne la GAL Ținutul Bârsei pentru
arhivare.
• Cererea de Finanțare este declarată eligibilă. În această situație se trece la etapa de
evaluare a criteriile de selecție
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Scopul vizitei pe teren este de a verifica datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară
verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării de birou)
cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.
Verificarea pe teren se realizează în paralel cu sau după realizarea etapei de verificare a
eligibilității.
Pentru realizarea vizitei pe teren, expertul GAL va notifica in scris solicitantul cu privire la data
și ora propusă pentru realizarea vizitei pe teren.
Solicitantul va transmite acordul pentru realizarea vizitei pe teren la ora și data propusă sau
va contacta expertul evaluator pentru a decide o nouă dată pentru realizarea verificării pe
teren.
Verificarea pe teren se realizează de către 2 experți din cadrul GAL Ținutul Bârsei. Verificarea
pe teren urmărește confirmarea datelor și informațiilor cuprinse în anexele tehnice. Experții
GAL Ținutul Bârsei vor realiza fotografii care vor fi atașate la fisa de evaluare și selecție.
În cazul în care în urma verificării pe teren există aspecte ce necesită clarificări, experții GAL
Ținutul Bârsei pot solicita informații suplimentare.
Expertul completează Secțiunea „Solicitare de informații suplimentare” din cadrul Fișei de
evaluare și selecție în care se solicită informații și documente suplimentare (în doua
exemplare și care se va transmite la solicitant.
Solicitantul trebuie să trimită informațiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la data
primirii formularului solicitării de informații suplimentare.
Informațiile suplimentare se solicita o singura dată de către GAL Ținutul Bârsei in urma
verificării pe teren. Informațiile nesolicitate transmise de solicitanți nu vor fi luate in
considerare;
Concluziile expertului GAL formulate în urma verificării informațiilor suplimentare furnizate
de solicitant vor fi incluse la rubrica Concluzii din cadrul secțiunii referitoare la vizita pe teren
din cadrul fisei de evaluare si selecție.
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În urma acestor verificării pe teren, pot exista două situații:
• proiectul este neeligibil;
• proiectul este eligibil și va avea un punctaj.
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2.5. Evaluarea criteriilor de selecție

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei a stabilit, înaintea lansării sesiunii depunerii de
proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecție, precum si criteriile de departajare
a cererilor de finanțare cu punctaj egal.
În funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecție pentru
toate Cererile de finanțare eligibile prin acordarea unui număr de puncte si se calculează
scorul atribuit fiecărui proiect.
Punctajul minim admis la finanțare pentru măsura C1/P6 DI6B este de 20 Puncte.
Evaluarea criteriilor de selecție se face de către experții GAL Ținutul Bârsei care au efectuat
evaluarea, numai pentru cererile de finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare,
inclusiv anexele tehnice si administrative depuse de solicitant si după caz, a informațiilor
suplimentare solicitate in urma verificării documentare de birou si a verificării pe teren.
Criteriile de selecție stabilite la nivelul măsurilor cuprinse în SDL vor fi evidențiate separat
pentru fiecare măsură în parte în cadrul Ghidului Solicitantului și a apelului de selecție. Suma
maximă acordată criteriilor de selecție nu trebuie să depășească 100 de puncte.
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în Strategia de Dezvoltare
Locală pe baza căruia GAL Ținutul Bârsei a fost selectat nu vor fi selectate în vederea finanțării.
Pentru proiectele declarate eligibile, angajații GAL Ținutul Bârsei vor completa secțiunea
aferentă din cadrul Fișei de evaluare și selecție. Aceasta trebuie să cuprindă toate criteriile de
selecție ale măsurii în care se încadrează proiectul stabilite la nivelul GAL și punctajul obținut.
Fișa de evaluare și selecție va fi datată și va fi semnată de cel puțin doi angajați GAL Ținutul
Bârsei implicați în procesul de evaluare și selecție a proiectelor. Toate verificările efectuate
de către angajații GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate
de către 2 angajați - un angajat care completează și un angajat care verifică. Toate fișele de
verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL, chiar dacă pentru efectuarea
verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern .
Termenul de evaluare a proiectelor depuse (conformitate, eligibilitate, vizită pe teren dacă
este cazul, verificarea criteriilor de selecție) va fi de maxim 30 de zile lucrătoare de la
inchiderea apelului de selectie.
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După evaluarea proiectului, echipa de evaluare va completa Raportul de evaluare pentru
apelul de selecție. Raportul de evaluare conține:
• Lista cererilor de finanțare eligibile;
• Lista cererilor de finanțare neeligibile;
• Lista cererilor de finanțare retrase;
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2.6. Notificarea solicitanților
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•

Lista cererilor de finanțare neconforme;

Raportul de Evaluare se întocmește de un expert pentru fiecare sesiune de depunere de
proiecte, se verifică și se aprobă de directorul general al GAL.
Raportul de evaluare este avizat și aprobat de directorul general al GAL și se publică pe siteul GALȚINUTUL BÂRSEI și se afișează la sediul GAL ȚINUTUL BÂRSEI.
În baza Raportului de evaluare publicat, GAL notifică solicitanții cu privire la rezultatul
evaluării proiectului. Notificarea se realizează prin transmiterea pe adresa de email furnizată
în cadrul cererii de finanțare. În lipsa unei adrese de email, notificarea se transmite prin poștă
cu confirmare de primire. Notificarea va include informații cu privire la statutul proiectului în
urma evaluării, și modalitatea de depunere a contestațiilor de către aplicații nemulțumiți de
rezultatul evaluării.
În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care
nu au fost îndeplinite precum și cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului.
Notificarea Cererilor de Finanțare Eligibile/ Neeligibile
Solicitanții ale căror Cereri de Finanțare au fost declarate eligibile/ neeligibile, vor fi
notificați de către expertul GAL care a instrumentat cererea de finanțare respectiva (decizia
finala privind evaluarea), prin intermediul documentului Notificarea cererilor de finanțare
eligibile/ neeligibile. Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii de finanțare.

2.7. Soluționarea contestațiilor
După definitivarea punctajelor pentru fiecare cerere de finanțare, rezultatele se publică pe
site-ul GAL și se comunică (de regulă prin mijloace electronice) către fiecare solicitant. Aceștia
vor avea la dispoziție un termen de 5 zile lucrătoare (dar nu mai mult de 10 zile calendaristice
de la publicarea pe site) pentru depunerea eventualelor contestații la sediul GAL.

Tip / Observații

Pag.

Tabel cu componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
Parteneri Publici %
Partener
Funcția în CSC
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În situația în care există contestații, la nivelul GAL Ținutul Bârsei se va constitui o echipă de 2
experți care va verifica validitatea contestației. Experții care verifică Cererea de Finanțare în
etapa de contestație trebuie să fie diferiți de experții care au asigurat verificarea inițială.
Rezultatele verificării inițiale și ale verificării contestației vor fi supuse atenției unei Comisii de
Soluționare a Contestațiilor. Această comisie este alcătuită din 5 membri ai parteneriatului
GAL și funcționează pe principiul ”Dublului cvorum”. Rolul principal al comisiei este de a
analiza contestațiile depuse și de a da o soluție definitivă asupra contestațiilor depuse.

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI
Comuna Feldioara
Comuna Hăghig
Comuna Dumbrăvița
Comuna Cristian
Parteneri privați %
Partener
GDD Sound
Cojocariu Silviu ÎI
Cățean Trade SRL
Gelmar Prod SRL
Societate Civilă %
Partener
Asociația RAMHA
Asociația Pro Hăghig

Membru titular
Membru titular
Membru
supleant
Membru
supleant
Funcția în CSC
Membru titular
Membru titular
Membru
supleant
Membru
supleant

Tip / Observații

Funcția în CSC
Membru titular
Membru
supleant

Tip / Observații

După analizarea contestațiilor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor elaborează un raport
care detaliază punctajele finale pentru fiecare Cererea de Finanțare pentru care a fost depusă
o contestație. Soluțiile se comunică (de regulă prin posta electronică cu confirmare de
primire) solicitanților care au depus contestații
Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor privind eligibilitatea rezultate ca urmare
a aplicării procesului de evaluare vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea
notificării (dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea pe site a Raportului de
Evaluare), la sediul Grupului de Acțiune Locală Ținutul Bârsei.
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Termenul de instrumentare a tuturor contestațiilor depuse pentru o măsură este de maxim
10 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și poate fi
prelungit cu încă 10 zile lucrătoare dacă la nivelul GAL Ținutul Bârsei se analizează
contestațiile depuse pe două sau mai multe măsuri, daca numărul contestațiilor depuse este
foarte mare, sau daca perioada de analiza a contestațiilor se suprapune cu sesiuni de evaluare
și selecție.
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Vor fi considerate contestații și analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care
contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, valoarea proiectului declarată
eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus sau
punctajul obținut.
Analiza contestațiilor privind eligibilitatea proiectelor se va face de către expertul GAL, care
predă cazul spre rezolvare la Comisia de Soluționare a Contestațiilor.
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Analizarea contestației si întocmirea raportului privind contestația vor fi efectuate de Comisia
de Soluționare a Contestațiilor.
In urma analizei pentru fiecare contestație, se întocmește Raportul asupra contestației care
conține Contestația însoțita de documentele depuse de solicitant. Raportul asupra
contestației propune admitere sau respingerea contestației si este întocmit de experții
evaluatori care au analizat contestația, este avizat de Directorul General al GAL si aprobat de
Președintele Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Raportul de contestație are o singura
rezoluție: admis sau respins. Daca soluția propusa in urma reevaluării proiectului contestat
diferă de cea din Raportul de Evaluare, se va modifica fisa de evaluare si selecție completată
pentru proiectul respectiv.
Situația centralizatoare a contestațiilor va fi însoțită de dosarul fiecărei contestații care va
cuprinde:
a) contestația depusă;
b) raportul de instrumentare a contestației;
c) notificarea transmisă aplicatului;
d) fișa de evaluare și selecție;
e) fișa de evaluare și selecție refăcută;
f) documentele justificative elocvente pentru soluția propusă de expertul evaluator.
După întocmirea și publicarea raportului Comisiei de Soluționare a contestației de către GAL
în termen de o zi se notifică solicitanții. Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare,
precum și de soluționare a contestațiilor se constată greșeli de orice natură, GAL are obligația
de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile și de a dispune
măsurile administrative corespunzătoare

2.8. Dispoziții generale referitoare la procesul de evaluare
Toate etapele procesului de evaluare si selecție vor fi documentate în cadrul Registrului de
Intrări pentru Cereri de Finanțare. Astfel, registrul va putea furniza informații sintetice cu
privire la situația tuturor cererilor de finanțare care au fost depuse la GAL Ținutul Bârsei.
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Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a
contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și
completările ulterioare, privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL
– ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației
naționale”. În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele implicate
de la nivelul GAL (inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) vor
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Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”,
respectiv vor fi semnate de către doi experți angajați în cadrul GAL.
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completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, care să
conțină minim aspectele precizate în cadrul Ghidului de implementare.
Comunicarea GAL Ținutul Bârsei cu solicitanții se realizează cu precădere prin email, pe adresa
de contact furnizată în cadrul Cererii de Finanțare.
În lipsa unei adrese de email, comunicarea se realizează prin poștă cu confirmare de primire.
Raportul de evaluare se elaborează în termen de 5 zile de la finalizarea procesului de
evaluare a tuturor proiectelor (conformitate, eligibilitate, vizită pe teren dacă este cazul și
evaluarea criteriilor de selecție) depuse în cadrul unei sesiuni, cu respectarea termenlor
incluse în procedura de evaluare și selecție.
Componența și rolul Comitetului de Selecție a Proiectelor și a Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor sunt disponibile în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul
Bârsei disponibilă pe site-ul www.tinutulbarsei.ro .

3. Selecția proiectelor
După soluționarea contestațiilor, echipa de experți care a realizat evaluarea propune spre
aprobare Comitetului de Selecție lista cu proiectele eligibile, lista cu proiectele neeligibile,
lista cu proiectele neconforme si lista cu proiectele retrase.
Comitetul de Selecție se întrunește și supune la vot listele menționate anterior. Comitetul de
selecție funcționează după regula ”dublului cvorum”. Deciziile Comitetului de Selecție se
adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.
Proiectele eligibile se transmit la Comitetul de Selecție a Proiectelor. Comitetul de Selecție a
Proiectelor evaluează și verifică Fișa de Evaluare și Selecție pentru fiecare proiect declarat
eligibil.
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL nu vor fi selectate în
vederea finanțării. Se certifică punctajul obținut de fiecare cerere de finanțare prin verificarea
îndeplinirii criteriilor pentru care au fost acordate puncte.
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Comitetul de selecție a proiectelor întocmește Procesul verbal de Selecție, care conține
următoarele date: data, locația, componenta (menționând numele, prenumele, nr, și %
sectorial al comitetului), date de identificare a proiectului supus selecției, punctaje acordate
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Comitetul de Selecția a Proiectelor acordă punctajul prin majoritate simplă de voturi sau în
caz de egalitate prin departajare, care se face prin decizia președintelui Comitetului de
Selecție a Proiectelor.
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la criterii. Se poate aplica și formă tabelară. Procesul verbal se semnează de președintele
Comitetului de Selecție
Tabel cu componența Comitetului de Selecție
Parteneri Publici %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare
Membru titular
Durabilă Brașov
Comuna Hălchiu
Membru titular
Comuna Hărman
Membru titular
Comuna Vâlcele
Membru supleant
Comuna Vulcan
Membru supleant
Comuna Sânpetru
Membru supleant
Parteneri privați %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
TG Prodag SRL
Membru titular
Plametco SRL
Membru supleant
Velican Minodora Carmen ÎI
Membru supleant
Societate Civilă %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
Asociația Producătorilor de Produse Traditionale
Membru titular
Fundația Carpați
Membru titular
Asociația Romii Împreună
Membru supleant
Liga pentru Dezvoltarea Comunității
Membru supleant
După aprobarea de către Comitetul de Selecție, rezultatele finale ale apelului de proiecte se
publică pe site și se comunică fiecărui solicitant, de regulă prin poșta electronică.
Selecția proiectelor se face prin respectarea transparenței procesului de selecție al
proiectelor aplicând regula de dublu cvorum pentru validarea rezultatelor procesului de
selecție efectuat de Comitetul de Selecție.
Ca observator la procesul de selecție participă reprezentatul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean invitat să ia
parte la lucrările fiecărui Comitet de Selecție.
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Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro,
a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse
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Selecția proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecție, se realizează în
euro. Valoarea totală a finanțărilor pe sesiune și pe măsuri se anunță în apelul de selecție a
proiectelor.

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI
selecției, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de
depunere.
•

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim
se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de
depunere, Comitetul de Selecție propune aprobarea pentru finanțare a tuturor
proiectelor eligibile.

•

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim
se situează peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni,
Comitetul de Selecție analizează listele proiectelor eligibile / proiectelor eligibile
care au îndeplinit punctajul minim, și procedează astfel:
 Pentru cererile de finanțare selecția se face în ordinea descrescătoare
a punctajului de selecție, în cadrul sumei alocate aferente fiecărei
măsuri.
 În cazul cererilor de finanțare cu același punctaj, departajarea
acestora se face conform Metodologiei GAL descrise în ghidul
solicitantului

După parcurgerea procedurii de selecție si după caz, a celei de departajare, Comitetul de
Selecție elaborează Raportul Final de Selecție aprobat de Președintele Comitetului de Selecție
care conține:
• Lista cererilor de finanțare eligibile;
• Lista cererilor de finanțare neeligibile;
• Lista cererilor de finanțare retrase;
• Lista cererilor de finanțare neconforme;
În ziua publicării Raportului de Selecție, GAL notifică solicitanții despre rezultatul selecției
privind rezultatele procesului de selecție.
După notificarea solicitanților, GAL Ținutul Bârsei întreprinde etapele procedurale necesare
pentru contractarea proiectelor aprobate.
Comitetul de selecție se va convoca în termen de 10 zile de la publicarea raportului de evaluare pe
site. Publicarea raportului de selecție se elaborează în termen la o zi după sedința comitetului de
selecție.Notificarea solicitanților se realizează în aceeași zi cu publicarea pe site a raportului

de selecție prin transmiterea pe adresa de email furnizată în cadrul cererii de finanțare. În
lipsa unei adrese de email, notificarea se transmite prin poștă cu confirmare de primire.

Documente și informații verificate

Ce verifică evaluatorii?

Pag.

Criterii de eligibilitate
A. Pentru toate proiectele
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4. Situația criteriilor de evaluare și selecție
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Proprietatea / valabilitatea
dreptului de proprietate /
administrare asupra bunurilor
imobile unde sunt propuse
investiții
prin
intermediul
proiectului
precum
și
valabilitatea actului de asumare
a obligațiilor de întreținere și
mentenață.

3.1 Pentru comune și ADI
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
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2.Solicitantul trebuie să se angajeze
să asigure întreținerea/mentenanța
investiției pe o perioadă de minim 5
ani de la ultima plată

Hotărârea Consiliului Local /
Hotaririle Consiliului Local în cazul
ADI/ Hotararea Adunarii Generala
în
cazul
ONG
pentru
implementarea proiectului, cu
referire la următoarelor puncte
(obligatorii):
• necesitatea și oportunitatea
investiţiei;
• lucrările vor fi prevăzute în
bugetul/bugetele local/e pentru
perioada de realizare a investiţiei;
• angajamentul de a suporta
cheltuielile de mentenanta a
investiţiei pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăţi;
• numărul de locuitori deserviţi de
proiect / utilizatori direcţi (pentru
grădiniţe, licee / şcoli profesionale,
structuri tip „after-school”, creşe);
• caracteristici tehnice (lungimi,
arii, volume, capacităţi etc.);
• nominalizarea reprezentantului
legal al comunei/ADI/ONG pentru
relaţia cu AFIR în derularea
proiectului.
• angajamentul de asigurare a
cofinantarii, daca este cazul
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1.Solicitantul trebuie să se încadreze
în categoria beneficiarilor eligibili

Documente statutare / de
înființare ale solicitantului
/Cod Unic de Înregistrare /
Certificat de Înregistrare Fiscale
/Alte
documente
relevante
anexate dosarului Cererii de
Finanțare

Încadrarea
solicitantului
în
categoriile de beneficiari eligibili,
respectiv
• Comunele și asociațiile
acestora
conform
legislației naționale în
vigoare
• ONG-uri

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI
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
și/sau
3.3
Avizul
administratorului
terenului aparţinând domeniului
public, altul decat cel administrat
de primarie (dacă este cazul)
3.4 Pentru ONG-uri
Documente doveditoare de către
ONG-uri privind dreptul de
proprietate /administrare pe o
perioadă de 10 ani, asupra
bunurilor imobile la care se vor
efectua lucrări, conform cererii de
finanţare;

4.Investiția trebuie să se încadreze în
tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură

Declarația pe propria răspundere a
solicitantului/ Alte documente
specifice după caz
Studiu
de
Fezabilitate/Documentaţie
de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/ Memoriu Justificativ
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.
Certificat de Urbanism, completat
și eliberat conform reglementărilor
legale în vigoare și aflate în

Dacă solicitantul își asumă prin
declarație faptul că nu se află în
stare
de
insolvență
sau
incapacitate de plată.

Încadrarea investiției propuse în
categoria investițiilor eligibile
prevăzute în fișa măsurii și în
documentele aferente apelului
de selecție
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3.Solicitantul trebuie să nu fie în
insolvență sau incapacitate de plată

Pag.

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
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termenul de valabilitate la data
depunerii cererii de finanțare

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu
de
Fezabilitate/Documentaţie
de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/ Memoriu Justificativ
6.Investiția trebuie să fie în corelare
cu orice strategie de dezvoltare
naţională/ regională /județeană
/locală aprobată, corespunzătoare
domeniului de investiţii

7.Investiția realizată prin intermediul
măsurii C1/P6 DI6B trebuie să
respecte Planul Urbanistic General.

Extrasul din strategie, care
confirmă dacă investiția este în
corelare cu orice stratefie de
dezvoltare națională/ regional/
județeană/locală
aprobată,
corespunzătoare domeniului de
investiții precum și copia hotărârii
de aprobare a strategiei.
Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare

Certificatul de Urbanism

Se va verifica dacă din
documentația atașată cererii de
finanțare rezultă faptul că
investiția este în corelare cu
orice strategie de dezvoltare
națională/regională/
județeană/locală
aprobată,
corespunzătoare domeniului de
investiții.

Se va verifica dacă investiția
respectă toate specificațiile din
Certificatul de Urbanism eliberat
în
temeiul
reglementărilor
Documentaţiei de urbanism faza
PUG. În situaţia în care investiţia
propusă prin proiect nu se
regăseşte în PUG, solicitantul va
depune Certificatul de Urbanism
eliberat
în
temeiul
reglementărilor Documentaţiei
de urbanism faza PUZ.
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Certificat de Urbanism, completat
și eliberat conform reglementărilor
legale în vigoare și aflate în
termenul de valabilitate la data
depunerii cererii de finanțare

Se verifică faptul că investițiile /
intervențiile
propuse
sunt
planificate a se realiza în una/mai
multe din cele 14 localități ale
teritoriului Ținutul Bârsei.
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5.Investiția să se realizeze în teritoriul
Ținutul Bârsei

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu
de
Fezabilitate/Documentaţie
de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/ Memoriu Justificativ,
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.

Grupul de Acțiune Locală

9.lInvestiția în infrastructura de apă /
apă uzată să fie în conformitate cu
Master Planurile pentru apă / apă
uzată
10.Proiectul
de
investiţii
în
infrastructura de apă / apă uzată
trebuie să deţină avizul Operatorului
Regional ce atestă funcţionalitatea
sistemului şi conformitatea pentru
soluţia de funcţionare.

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

Avizul
de
conformitate
Operatorului Regional

al

Se va verifica Avizul de
conformitate al Operatorului
Regional

Avizul
de
conformitate
Operatorului Regional

al

Se va verifica Avizul de
conformitate al Operatorului
Regional

11.Investiția
în
sistemul
de
alimentare cu apă trebuie să se
realizeze în mod obligatoriu împreună
cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta
nu există

Studiul
de
Fezabilitate/
Documentația
de
Avizare/Memoriu
Justificativ
pentru Lucrări de intervenții și
Autorizații
de
funcționare/
Programul de măsuri dispus de
autoritățiile
competente
în
domeniul gospodăririi apelor,
sănătate publică
Sau
Procesul-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor/ Documente
care atestă că beneficiarul a
solicitat organelor competente în
domeniu emiterea auorizațiilor de
funcționare

12.Solicitantul investiţiilor trebuie să
facă dovada proprietății terenului/
administrării în cazul domeniului
public al statului

documentele
care
dovedesc
dreptul
de
proprietate
/
administrare al terenului pe care
este propusă investiția

13.Valoarea maximă a sprijinului
public nerambursabil nu va depăși

Cererea de Finanțare

Se vor verifica Studiul de
Fezabilitate/ Documentația de
Avizare/Memoriu
Justificativ
pentru Lucrări de intervenții și
Autorizații de funcționare și
Programul de măsuri dispus de
autoritățiile competente în
domeniul gospodăririi apelor,
sănătate publică, mediu în
vederea îndeplinirii normelor de
calitate stabilite de legislația în
vigoare
privind
calitatea
apei/apei epurate în cazul în care
autorizația de exploatare este
suspedantă
Sau
Procesul-verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
și
documente care atestă că
beneficiarul a solicitat organelor
competente
în
domeniu
emiterea
auorizațiilor
de
funcționare, după caz.
Se va verifica corespondența
între locația propusă pentru
realizarea
investiției
și
documentele privind dreptul de
proprietate
/
administrare
asupra ternului
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8.Investiția trebuie să demonstreze
necesitatea,
oportunitatea
și
potențialul economic al acesteia

Hotărârea
Consiliului
Local/
(Hotărârile Consiliilor Locale în
cazul ADI)/ Hotărârea
Adunarii Generale a ONG/ Studiile
de Fezabilitate/Documentațiile de
Avizare pentru Lucrări de
Intervenții inclusiv capitolul privind
analiza cost‐beneficiu
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ȚINUTUL BÂRSEI

Grupul de Acțiune Locală
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200.000 euro, indiferent de tipul
investiției și intensitatea sprijinului
este de până la 100% în cazul
proiectelor de utilitate publică,
negeneratoare de venit.

Se va verifica dacă Cererea de
Finanțare prevede o intensitate a
sprijinului conform fișei măsurii.
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Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
C. Pentru proiectele care se încadrează în prevederile Regulamentului European 1305/2013, art 20, alin (1),
lit. f)
15.În cazul în care se sprijină
restaurarea monumentelor clasate în
Se va verifica avizul emis de
grupa valorică A (monumente istorice
Direcția Județeană de Cultură Se va verifica valabilitatea
de valoare națională și universală) sau
precum și alte documente documentului și corespondența
obiectivelor culturale de interes local,
relevante anexate dosarului cererii cu obiectul investiției propusă
trebuie prezentat un aviz din partea
de finanțare
prin cererea de finanțare
Direcțiilor Județene de Cultură care să
ateste încadrarea acestora în aceste
categorii
Declarația pe propria răspundere a
16.Introducerea
investiției
din solicitantului din care să reiasă că
patrimoniul cultural în circuitul după realizarea investiției, aceasta Se va verifica asumarea de către
turistic, la finalizarea acesteia (doar va fi înscrisă într-o rețea de solicitant a obligației de a
introduce investiția în circuitul
pentru proiectele care prevăd promovare turistică
turistic
investiții privind obiective de
Alte documente relevante anexate
patrimoniu)
dosarului Cererii de Finanțare
Criterii de selecție
Documente și informații verificate
Ce verifică evaluatorii?
Studiu
de
Fezabilitate/Documentaţie
de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu Justificativ,
1.Principiul gradului de acoperire a întocmite, avizate și verificate în
Se
verifică
numărul
de
populației deservite
condițiile legii și însoțite de toate
beneficiari estimați ai proiectului
studiile, expertizele, avizele și
acordurile specifice fiecărui tip de
investiție, conform reglementărilor
legale în vigoare.
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B. Pentru proiectele care se încadrează în prevederile Regulamentului European 1305/2013, art 20, alin (1),
lit. b), d), e) și g)
Se vor verifica Studiu de
Fezabilitate/Documentație
de
Avizare
pentru
Lucrări
de
14.Investiția în infrastructura de
Intervenții,/ întocmite, avizate și
apă/apă uzată poate fi realizată
verificate în condițiile legii și
Se va verifica justificarea
inclusiv în aglomerările cu mai puțin
însoțite
de
toate
studiile,
propusă
pentru
realizarea
de 2.000 l.e., pe baza unei justificări
expertizele, avizele și acordurile
investiției în aglomerările cu mai
tehnice și economice întemeiate,
specifice fiecărui tip de investiție,
puțin de 2.000 l.e.
doar pentru sistemele centralizate,
conform reglementărilor legale în
excluzând sistemele de tratare
vigoare.
individuale

Grupul de Acțiune Locală
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4.Principiul stimulării unui nivel
ridicat de calitate al propunerii de
proiect

5.Principiul relevanței față de profilul
teritorial, economic și social al
teritoriului Ținutul Bârsei precum și
față de nevoile identificate în cadrul
SDL

6.Principiul impactului la
teritoriului Ținutul Bârsei

nivelul

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare

Se verifică valoarea indicelui de
dezvoltare umană locală (IDUL)

Studiu
de
Fezabilitate/Documentaţie
de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu Justificativ,
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.
Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu
de
Fezabilitate/Documentaţie
de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu Justificativ,
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.
Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu
de
Fezabilitate/Documentaţie
de

Se va verifica aloarea indicelui de
dezvoltare umană locală (IDUL)
aferent localității unde este
propus proiectul

Se verifică contribuția proiectului
la teme orizontale și la
asigurarea egalității de șanse și
combaterea discriminării așa
cum
este
prezentată
în
documentația tehnică atașată
cererii de finanțare.

Se verifică corelarea proiectului
cu profilul teritorial, economic și
social al teritoriului Ținutul
Bârsei așa cum este prezentată
în documentația tehnică atașată
cererii de finanțare.

Se verifică impactul proiectului
așa cum este prezentat în

62

3.Principiul prioritizării tipului de
investiție în funcție de gradul de
dezvoltare socio-economică a zonei
determinată în baza studiilor de
specialitate – Studiu privind stabilirea
potențialului socio-economic de
dezvoltare a zonelor rurale asumat de
către MADR;

Se verifică modul în care este
descris
rolul
multiplu
al
proiectului în documentația
atașată cererii de finanțare.
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2.Principiul rolului multiplu în sensul
accesibilizării agenților economici, a
zonelor turistice, a investițiilor
sociale, accesibilizarea altor investiții
finanțate din fonduri europene.

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu
de
Fezabilitate/Documentaţie
de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu Justificativ,
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.
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Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu Justificativ,
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.
Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare

documentația tehnică atașată
cererii de finanțare.
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Date de Contact
Adresă: Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1
Adresă de email: tinutulbarsei@gmail.com
Pagină de internet: www.tinutulbarsei.ro

