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DEFINI IIăŞIăABREVIERI 
Defini ii 
Achizi ieă simpl ă - reprezint ă dobândirea,ă înă urmaă aplic riiă uneiă proceduriă deă licitație,ă respectivă deă
selecțieădeăoferteă/ăconformăbazeiăprețuriădeăreferinț ăpublicat ăpeăsite-ulăAFIR,ădeăc treăbeneficiarulă
privatăalăfinanț riiăprinăPNDR,ăaăunorăbunuriăcumăarăfiăutilajeă iăinstalațiiătehnologiceăf r ămontajă iă
servicii,ăprecumăcelădeăconsultanț ,ădac ăesteăcazul,ăprinăatribuireaăunuiăcontractădeăachiziție. 
Beneficiar – organiza ieăpublic ăsauăprivat ăcareăpreiaăresponsabilitateaărealiz riiăunuiăproiectăşiăpentruă
careăaăfostăemis ăoăDecizieădeăfinan areădeăc treăAFIR/ăcareăaăîncheiatăunăContractădeăfinan areăcuăAFIR,ă
pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Cerereădeăfinan are – documentădepusădeăc treăunăsolicitantăînăvedereaăob ineriiăsprijinuluiăfinanciară
nerambursabil; 

Cofinan areăpublic  – reprezint ăfondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR – aceasta 
esteăasigurat ăprinăcontribu iaăUniuniiăEuropeneăşiăaăGuvernuluiăRomâniei; 
Contract/Decizieădeăfinan areă– reprezint ădocumentulăjuridicăîncheiatăînăcondi iileălegiiăîntreăAgen iaă
pentruăfinan areaăInvesti iilorăRuraleăşiăbeneficiar,ăprinăcareăseăstabilescăobiectul,ădrepturileăşiăobliga iileă
p r ilor,ădurataădeăexecu ie/valabilitate,ăvaloarea,ăplata,ăprecumăşiăalteădispozi iiăşiăcondi iiăspecifice,ă
prinăcareăseăacord ăasisten ăfinanciar ănerambursabil ădinăFEADRăşiădeălaăbugetulădeăstat,ăînăscopulă
atingeriiăobiectivelorăm surilorăcuprinseăînăPNDRă2014ă– 2020; 

Eligibilitate  – sumaăcriteriilorăpeăcareăunăbeneficiară trebuieăs ă leă îndeplineasc ă înăvedereaăob ineriiă
finan riiăprinăM surileă/Subă– m surile din FEADR; 

Fişaă m surii/sub-m suriiă reprezint ă documentulă careă descrieă motiva iaă sprijinuluiă financiară
nerambursabilă oferit,ă obiectiveleă m surii,ă ariaă deă aplicareă siă ac iunileă prev zuteă ,tipulă deă
investi ii/servicii,ămentioneaz ăcategoriileădeăbeneficiariăşiătipulăşiăintensitateaăsprijinului. 
Fonduri nerambursabile – reprezint ăfondurileăacordateăuneiăpersoaneăfiziceăsauăjuridiceăinăbazaăunoră
criteriiădeăeligibilitateăpentruărealizareaădeăinvesti ii/serviciiăincadrateăinăariaădeăfinan areăaăm suriiăşi 
care nu trebuie returnate- singureleăexcep iiăsuntănerespectareaăcondi iilorăcontractualeăşiănerealizareaă
investi ieiă/serviciuluiăconformăproiectuluiăaprobatădeăAFIR. 
GrupădeăAc iuneăLocalaă (GAL)- parteneriat public-privată alc tuită dină reprezentan iă aiă sectoarelor 
public,privatăşiăsocietateaăcivil . 
LEADER  – M sur ădinăcadrulăPNDRăceăareăcaăobiectivădezvoltareaăcomunit ilorăruraleăcaăurmareăaă
implement riiăstrategiilorăelaborateădeăc treăGALă.ăProvineădinălimbaăfrancez ăă,,LiaisonsăEntreăActionsă
de Developpementădeăl’EconomieăRurale”ă–  ,,Leg turiă întreăAc iuniăpentruăDezvoltareaăEconomieiă
Rurale”ă; 
M sur  – defineşteăariaădeăfinan areăprinăcareăseăpoateărealizaăcofinan areaăproiecteloră(reprezint ăoă
sum ădeăactivit iăcofinan ateăprinăfonduriănerambursabile); 

Reprezentantul legal – reprezentantăalăbeneficiaruluiăcareăsemneaz ăangajamenteleălegale,desemnată
conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 

Strategieă deă Dezvoltareă Local  – Documentă ceă trebuieă transmisă deă poten ialeleă GAL-uriă c treă
AutoritateaădeăManagementăşiăcareăvaăstaălaăbazaăselec ieiăacestora.ăPrinăacestădocumentăseăstabilescă
activit ileă siă resurseleă necesareă pentruă dezvoltareaă comunit iloră ruraleă şiă m surileă specificeă zoneiă
LEADER; 

Teritoriulă GALă Timi ulă deă Centru - reprezint ă spațiulă acoperită deă parteneriatulă public-privat, 
constituităînăvedereaăimplement riiăStrategieiăde DezvoltareăLocal ăa microregiunii Timi ulădeăCentru 
înăbazaăm suriiă19ăLEADER,ăaăPNDRă2014ă– 2020.ăTeritoriulăacoperităesteăformatădinăurm toareleă
unit țiăadministrativăteritorialeăaparținândăjudețuluiăTimi :ăBuzia ,ăChevere uăMare,ăCiacova,ăGhiroda,ă
Giroc,ăGiulv z,ăNițchidorf,ăMo nițaăNou ,ăParța,ăPeciuăNou,ăSaco uăTurcesc,ăSînmihaiuăRomân,ă ag,ă
Tormac, iăoăunitateăadministrativăteritoriual ădinăjudețulăCara -Serverin: Verme .  
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Zi – ziălucr toare. 
 

Abrevieri 

AFIR – Agen iaăpentruăFinan areaăInvesti iilorăRurale; 
CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR  – CompartimentulăEvaluare,ădinăcadrulăServiciuluiăActiveăFiziceăşiă
Pl iă Directeă – Oficiulă Jude eană pentruă Finan areaă Investi iiloră Rurale/Centrulă Regională pentruă
Finan areaăInvesti iilorăRurale; 
CE SLIN – CRFIR/OJFIR  – Compartimentul Evaluare, din cadrul ServiciuluiăLEADERăsiăInvesti iiă
Non-agricole – Centrulă Regională pentruă Finan areaă Investi iiloră Rurale/Oficiulă Jude eană pentruă
Finan areaăInvesti iilorăRurale; 

CI SLIN – CRFIR/OJFIR  – Compartimentul Implementare,din cadrul Serviciului LEADER si 
Investi ii Non-agricole – Centrulă Regională pentruă Finan areaă Investi iiloră Rurale/Oficiulă Jude eană
pentruăFinan areaăInvesti iilorăRurale; 

CRFIR – CentrulăRegionalăpentruăFinan areaăInvesti iilorăRurale; 

DAF – Direc iaăActiveăFiziceădinăcadrulăAFIR; 

DATLIN – Direc iaăAsisten ăTehnic ,ăLEADERăşiăinvesti iiăNon-agricole din cadrul AFIR; 

DGDR – AM PNDR – Direc iaă General ă Dezvoltareă Rural ă – Autoritatea de Management pentru 
ProgramulăNa ionalădeăDezvoltareăRural ; 

DIBA  – Direc iaăInfrastructur ădeăBaz ăşiădeăAcces din cadrul AFIR; 

DPDIF – Direc iaăPl iăDirecteăşiăInstrumenteăFinanciareădinăcadrulăAFIR; 

FEADR – FondulăEuropeanăAgricolăpentruăDezvoltareăRural ,ăesteăunăinstrumentădeăfinan areăcreatădeă
UniuneaăEuropean ăpentruăimplementareaăPoliticiiăAgricoleăComune; 

MADR  – MinisterulăAgriculturiiăsiăDezvolt riiăRurale; 

OJFIR  – Oficiulă Jude eană pentruă Finan areaă Investi iiloră Rurale,structur ă organizatoric ă laă nivelăă
jude eanăaăAFIRă(laănivelăna ionalăexist ă41ăOficiiăJude ene); 

PNDR – ProgramulăNa ionalădeăDezvoltareăRural ; 
SAFPD-CRFIR – Serviciulă Activeă Fiziceă şiă Pl iă Directe,ă dină cadrulă Centruluiă Regională pentruă
Finan areaăInvesti iilorăRurale; 
SAFPD-OJFIR -  Serviciulă Activeă Fiziceă şiă Pl iă Directe,ă dină cadrulă Oficiuluiă Jude eană pentruă
Finan areaăInvesti iilorăRurale; 

SIBA – CRFIR – ServiciulăInfrastructur ădeăBaz ăşiădeăAccesădinăcadrulăCentruluiăRegionalăpentruă
Finan areaăInvesti iilorăRurale; 

SL – ServiciulăLEADERădinăcadrulăDirec ieiăAsisten ăTehnic ,LEADERăşiăinvesti iiăNon-agricole din 
cadrul AFIR; 

SLIN – CRFIR – ServiciulăLEADERăşiăInvesti iiăNon-agricole din cadrul Centrului Regional pentru 
Finan areaăInvesti iilorăRurale; 
SLIN – OJFIR – ServiciulăLEADERăşiăInvesti iiăNon-agricoleădinăcadrulăOficiuluiăJude eanăpentruă
Finan areaăInvesti iilorăRurale; 
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CAPITOLUL 1 – PREVEDERI GENERALE 

1.1 Contrib u iaăM suriiă3/6Bă- Promovareaăactivit ilorăsportive,ăculturaleăşiălocale,ăprecumăşiă
sprijinireaăcapacit iiăadministrativeăaăsociet iiăcivileălaădomeniileădeăinterven ie 

M suraă3ă„Promovareaăactivit ilorăsportive,ăculturaleăşiălocale,ăprecumăşiăsprijinireaăcapacit iiă
administrativeă aă societ iiă civile”ă contribuieă directă laă domeniulă deă interven ieă DIă 6Bă – Încurajarea 
dezvolt riiălocaleăînăzoneleăruraleăşiălaăobiectivulăOb inereaăuneiădezvolt riăteritorialeăechilibrate a 
economiilorăşiăcomunit ilorărurale,ă inclusivăcreareaăşiămen inereaădeă locuriădeămunc  al Reg. 
(UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit. (c). 

Încadrarea cererii de finan are se va face pe domeniul de interven ie DI 6B “Încurajareaă dezvolt riiă
locale în zonele rurale” 

Obiectivădeădezvoltareărural :  

Ob inereaăuneiădezvolt riăteritorialeăechilibrateăaăeconomiiloră iăcomunit ilorărurale,ăinclusivăcreareaă
iămen inereaădeălocuriădeămunc   

Obiectivul specific alăm suriiă:ă 
Sprijinireaămediuluiăpublicăşiăaăsociet iiăcivileăînăvedereaăorganiz riiădeăevenimenteăcareăs ăcontribuieă
laăpromovareaăvalorilorăsportive,ălocaleăşiăculturaleăaleăzonei.ăDeăasemenea,ăaceast ăm sur ăîşiăpropuneă
s ăpromovezeăzonaădinăpunctădeăvedereăturistic. 

M suraăcontribuieălaăprioritatea prev zutaălaăart.ă5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Promovareaăincluziuniiăsociale,ăreducereaăs r cieiăşiădezvoltareăeconomic ăînăzoneleărurale.ă(P6). 

M suraăcorespundeăobiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

M suraă contribuieă laă Domeniulă deă interven ieă : 6B - “Încurajareaă dezvolt riiă localeă înă zoneleă
rurale” 

M suraăcontribuieălaăobiectiveleătransversale aleăReg.ă(UE)ănr.ă1305/2013:ăinovareă(aceast ăm sur ă
îşiăpropuneăs ăabordezeăproblemeleăsocialeăşiăculturale aleăcomunit iiăoferindăposibilitateaăpopula ieiă
localeă s ădezvolteănoiă tradi iiă şiă obiceiuriă sauă s ă leăpromovezeă eficientăpeă celeă existenteă raportată laă
tehnologiileăprezenteăşiălaămembriiătineriăaiăcomunit ii),ămediuăşiăclim ă(prinărealizareaădeăactivit iă
prietenoaseăcuămediul,ăcareănuăpolueaz ăsauăachizi ionareaădeăechipamenteădeăultim ăgenera ieăcareăauă
consumămicădeăenergie.ăDeăasemenea,ăinvesti iileăînăenergieăregenerabil ăajut ălaăîndeplinireaăacestuiă
obiectiv transversal)   

Valoareaăad ugat ăaăm surii 

Stimulareaă organiz riiă deă evenimenteă sportive,ă culturale,ă locale,ă turistice,ă precumă şiă aă târguriloră vaă
aduceăunăaportămajoră înăpromovareaă turistic ăaă teritoriuluiăLEADERăpropus.ăCaracterulă inovativă ală
m suriiăesteădatădeăfaptulăc ăaceastaăîşiăpropuneăs ăsus in ăproduseleălocaleăsporindăvizibilitateaăacestoraă
laă nivelă regional,ă na ională şiă interna ională înă acelaşiă contextă cuă promovareaă protec ieiă mediuluiă
înconjur tor.ă 

MicroregiuneaăTimişulădeăCentruăareăunănum răsemnificativădeăproduc toriălocali,ăpuncteădeăatrac ie,ă
valoriăsportive,ăculturaleăşiăunăbogatăpatrimoniuăculturalăşiănatural.ăScoatereaăînăreliefăaăacestorăatributeă
prină organizareaă deă evenimenteă vaă generaă oă creştereă dină punctă deă vedereă turistică şiă vaă contribuiă laă
dezvoltarea acestor îndeletniciri locale. 

Complementaritateaăcuăalteăm suriădinăSDL:ă 
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M suraă1/6Bă 

Celeă dou ă m suriă suntă complementareă datorit ă oportunit iloră deă finan areă careă seă adreseaz ă directă
Autorit ilorăPubliceăLocale,ăpeălâng ăal iăposibiliăbeneficiariăşiăavândăcaăbeneficiariăindirec iăîntreagaă
popula ieăaămiroregiuniiăTimişulădeăCentru.ăÎnăconcluzie,ăapreciemăc ăM3ăseăadreseaz ăcelorăcareăauă
beneficiatădeăfinan areăprinăM1. 

M suraă2/6B 

Beneficiariiădirec iă(Autorit ileăPubliceăLocale,ăONG-urile)ăşiăceiăindirec iă(Beneficiariiăindirec iăaiăM2ă
f cândăparteădinăceiămen iona iăînăM3),ăprecumăasem nareaăcondi iilorădeăeligibilitateăşiăaăcriterilorădeă
selec ieăconfer ăcelorădou ăm suriămen ionateăunăstrânsăraportădeăcomplementaritate.ăM suraă3ăanalizat ă
seăadreseaz ăcelorăcareăauăbeneficiatădeăfinan areădirectăsauăindirectă(înăcalitateădeăbeneficiarăfinal)ăpeă
m suraă2. 

Sinergiaăcuăalteăm suriădinăSDL:ă 

M suraă 1/6B Dezvoltareaămicroregiuniiă prină realizareă deă investițiiă înă infrastructur ,ă echipamenteă iă
dotare 

M suraă2/6B Infrastructur ăSocial ă iăMedical  

M suraă5/6A Înființareaă iădezvoltareaăîntreprinderilor 

M suraă7/3AăCreareaă iăpromovareaăm rcilorălocaleă iăaăasocieriiăînăsectorulăagro-alimentar 

 

1.2 Contribu iaăpublic  

Contribu iaăpublic  total ă pentruăM suraă3/6B „Promovareaăactivit iloră sportive,ă culturaleă şiă
locale,ăprecumăşiăsprijinireaăcapacit iiăadministrativeăaăsociet iiăcivile”ăeste de 197.610 euro. 

 

1.3 Tipul sprijinului 

Tipul de sprijin va fi sub forma ramburs riiăcheltuielilorăeligibileăşiăpl titeăefectiv.  
Seăaccept ăşiăpl iăînăavans,ăcuăcondi iaăconstituiriiăuneiăgaran iiăfinanciareăcorespunz toareăprocentuluiă
deă100șădinăvaloareaăavansului,ăînăconformitateăcuăarticolulă45ă(4)ăşiăarticolulă63ădinăRegulamentulă
1305/2014ăşiăaălegisla ieiăna ionaleăînăvigoare. 
AFIR poate acorda un avans de maximă50șădinăvaloareaăeligibil ănerambursabil . 
 
 
1.4 Sumeleăaplicabileăşiărataăsprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi de maxim: 
• 100șăpentruăinvesti iiănegeneratoareădeăvenit 
• 100șăpentruăinvesti iiăgeneratoareădeăvenităcu utilitateăpublic  
• 50șăpentruăinvesti iiăgeneratoareădeăvenităpentruăcheltuielileăeligibileădinăproiect. 

Valoareaăproiectelorăpoateăfiăcuprins ăîntreă5.000ă– 10.000ăeuroăpentruăproiecteleădeăserviciiăşiăpoateăfiă
cuprins ăîntreă10.000ă– 100.000 euro pentru proiecteleădeăinvesti ii. 
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1.5 Legisla iaăna ional ăşiăeuropean ăaplicabil ăm surii 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ală Parlamentuluiă Europeană iă ală Consiliuluiă dină 17ă
decembrie 2013 deăstabilireăaăunorădispozi iiăcomuneăprivindăFondulăEuropeanădeăDezvoltareă
Regional ,ă Fondulă Socială European,ă Fondulă deă Coeziune,ă Fondulă Europeană Agricolă pentruă
DezvoltareăRural ăşiăFondulăEuropeanăpentruăPescuităşiăAfaceriăMaritime,ăprecumăşiădeăstabilire 
aăunorădispozi iiăgeneraleăprivindăFondulăEuropeanădeăDezvoltareăRegional ,ăFondulăSocială
European,ăFondulădeăCoeziune,ăFondulăEuropeanăAgricolăpentruăDezvoltareăRural ăşiăFondulă
Europeană pentruă Pescuită şiă Afaceriă Maritimeă şiă deă abrogareă aă Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului. 

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ală Parlamentuluiă Europeană iă ală Consiliuluiă dină 17ă
decembrie 2013 privindăsprijinulăpentruădezvoltareărural ăacordatădinăFondulăEuropeanăAgricolă
pentruăDezvoltareăRural ă (FEADR)ăşiădeăabrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului. 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentuluiă (UE)ă nr.ă 1305/2013ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă privindă
sprijinul pentru dezvoltareă rural ă acordată dină Fondulă Europeană Agricolă pentruă Dezvoltareă
Rural ă(FEADR)ăşiădeăintroducereăaăunorădispozi iiătranzitorii. 

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 
107ăşiă108ădinăTratatulăprivindăfunc ionarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis. 

• Legea nr. 215/2001 aă administra ieiă publiceă localeă – republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 

• OG nr. 26/2000 cuăprivireălaăasocia iiăşiăfunda ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

• Legea nr. 292/2011 aăasisten eiăsociale. 

• Legea nr. 219/2015 privindăeconomiaăsocial  

 

1.6 Ariaădeăaplicabilitateăaăm surii 

Pentru a fi eligibile, toateăcheltuielileătrebuieăs ăfieăefectuateăînăteritoriulăGALăTIMIŞULăDEă
CENTRU. 
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CAPITOLUL 2 – DEPUNEREA PROIECTELOR 

DosarulăCereriiădeăFinan areăseăcompleteaz ăînătreiăexemplareăpeăsuportătip rită– unăoriginalăşiă
dou ăcopiiă şiă treiă exemplareăpeă suportă electronică (CD/DVD)ă şiă documenteleă ataşateă (conformă listeiă
documentelor – partea E din Cererea de Finan are)ăşiăseădepunălaăsediulăGALăTIMIŞULăDEăCENTRU,ă
dinăcomunaăGhiroda,ăstradaăVictoria,ănr.ă48,ăJude ulăTimiş,ăCodăpoştală307200. 

Perioada de depunere a proiectelor va fi între 22.02.2018,ăoraă09:00ăşiă23.03.2018, ora 16:00. 

Alocareaăpeăaceast ăsesiuneăvaăfiădeă197.610 Euro. 

Pentru aceast ăm sur ăpragulăminimăesteădeă25ădeăpuncteăşiăreprezint ăpragulăsubăcareăniciunăproiectănuă
poateăintraălaăfinan are. 
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CAPITOLUL 3 – CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

 

Solicitan iiă(reprezentan iiălegali)ăeligibiliăpentruăsprijinulăfinanciarănerambursabilăacordatăprinăM suraă
3ă„Promovareaăactivit ilorăsportive,ăculturaleăşiălocale,ăprecumăşiăsprijinireaăcapacit iiăadministrativeă
aăsociet iiăcivile”ătrebuieăs ăfac ăparteădinăunaădinăurm toareleăcategoriiăşiăs ăîndeplineasc ăcondi iileă
pentru fiecare categorie:  

I. Microîntreprinderiăşiăîntreprinderiămici 
• microîntreprinderi – care au pân ălaă9ăsalaria iăşiărealizeaz ăoăcifr ădeăafaceriăanual ănet ăsauă

de inăactiveătotaleăde pân ălaă2ămilioaneăeuro,ăechivalentăînălei;ă 
• întreprinderi mici – care au întreă10ăşiă49ădeăsalaria iăşiărealizeaz ăoăcifr ădeăafaceriăanual ănet ă

sauăde inăactiveătotaleădeăpân ălaă10ămilioaneăeuro,ăechivalentăînălei.ă 
II.  Organiza iileăNonă- Guvernamentale (inclusivăasocia iileăsportive) 

III.  Organiza ii/Grupuriădeăproduc toriăşiăCooperative 
IV.  Autorit iăPubliceăLocale 

 
ATEN IE! Microîntreprinderileă şiă întreprinderileămici,ă atâtă celeă existenteă câtă şiă celeănouă înfiin ateă
trebuieă s -şiă desf şoareă activitateaă propus ă prină proiectă înă teritoriulă GALă Timişulă deă Centru, 
punctul/puncteleă deă lucruăpentruă activit ileă aferenteă investi ieiă finan ateă prină proiect,ă trebuieă s ă fieă
amplasateăînăteritoriulăGALăTimişulădeăCentru. 
 
ATEN IE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. 
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CAPITOLUL 4 – CONDI IIă MINIMEă OBLIGATORIIă PENTRUă ACORDAREAă
SPRIJINULUI 

Condi iiăminime deăeligibilitateaăpentruăproiecteădeătipăinvesti ii:ă 

a) Solicitantulătrebuieăs ăseăîncadrezeăînăcategoriaăbeneficiarilorăeligibili; 

Seăvorăverificaăacteleăjuridiceădeăînfiin areăşiăfunc ionare,ăspecificeăfiec reiăcategoriiădeăsolicitan i. 

b) Solicitantulănuătrebuieăs ăfieăînăinsolven ăsauăincapacitateădeăplat ; 
Cerin aădeămaiăsusăvaăfaceăobiectulăDeclara ieiădeăeligibilitate,ădocumentăcareăseăg seşteăînăanexeleă
prezentului Ghid, disponibil pe site-ulăGAL,ăcareăseăvaăanexaălaăCerereaădeăFinan are; 

c) Solicitantulătrebuieăs ăprezinteăunăstudiuădeăfezabilitate/ăDocumenta iaădeăAvizareăpentruă
Lucr riădeăInvesti ii, pentru proiectele careăauăcaăobiectăinvesti iiăînăbunuriăimobile sau 
MemoriuăJustificativăpentruăproiecteleăcareăauăcaăobiectăachizi iaădeăcostumeăpopulare,ă
scene mobile, echipamente aferente etc. 

Se va verifica studiul de fezabilitate depus de solicitant  în cadrul cererii deă finanțareă întocmită
potrivităprevederilorăHot râriiăGuvernuluiănr.ă907/2016. 

d) Investi iaăs ăseăîncadrezeăînătipulădeăsprijinăprev zutăprinăm sur  

Seă voră verificaă informațiileă furnizateă înă Cerereaă deă finanțareă respectivă dup ă cază înă Memoriulă
Justificativ/StudiulădeăFezabilitate/DocumentațiaădeăAvizareăpentruăLucr riădeăIntervenții 

e) Investi iaă trebuieă s ă seă realizezeă înă teritoriulă reprezentată deă GALă TIMIŞULă DEă
CENTRU;  

Seăvaăverificaădac ăinvestițiaăseărealizeaz ălaănivelulălocalit țilorăcomponenteăaleăGALăTimi ulădeă
Centru.ă Documenteă verificate:ă secțiuneaă dină cerereaă deă finanțareă legat ă deă amplasamentulă
proiectuluiă iă ală investițieiă vizat ă prină acesta,ă Memoriulă Justificativ/Studiulă deă
Fezabilitate/DocumentațiaădeăAvizareăpentruăLucr riădeăInvestiții. 

f) Investi iaă trebuieă s ă fieă înă corelareă strategiaă deă dezvoltareă local ă şi/sauă jude ean ă
aprobat ; 

PrinăMemoriulăjustificativ/StudiulădeăFezabilitate,ăproiectulătrebuieăs ădemonstrezeăoportunitateaăşiă
necesitatea socio-economic ăaăinvesti iei; Seăvorăverifica:ădeclarațiaăpeăpropriaăr spundere,ăextrasulă
dină strategiaă deă dezvoltar ă local ,ă județean ,ă regional ă sauă național ă aprobat ,ă precumă şiă copiaă
hot râriiădeăaprobareăaăstrategiei. 

g) Solicitantulă trebuieă s ă seă angajezeă s ă asigureă între inerea/mentenan aă şiă func ionareaă
investi ieiăpeăoăperioad ădeăminimă5ăaniădeălaădataăultimeiăpl i; 

Seăvorăverifica:ăDeclarațiaăpeăpropriaăr spundereă(secțiuneaăFădinăCerereaădeăFinanțare,ăanex ălaă
prezentulăghid),ăHot râreaăConsiliuluiăLocală(Hot rârileăConsiliilorăLocaleăînăcazulăADI),ăHot râreaă
Adun riiăGeneraleăaăONG-ului. 

Condi iiăminime de eligibilitate pentru proiecte de tip servicii: 

a) Solicitantul va întocmi un plan cu privire la evenimentul/târgul organizat. 

SeăvaăverificaăCerereaădeăFinanțare pentruăaăstabiliăexistențaăunuiăplan. 
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b) Investi iaă trebuieă s ă seă realizezeă înă teritoriulă reprezentată deă GALă TIMIŞULă DEă
CENTRU;  

Seăvaăverificaădac ăinvestițiaăseărealizeaz ălaănivelulălocalit țilorăcomponenteăaleăGALăTimi ulădeă
Centru. Documente verificate: secțiuneaă dină cerereaă deă finanțareă legat ă deă amplasamentulă
proiectuluiă iă ală investițieiă vizat ă prină acesta,ă Memoriulă Justificativ/Studiulă deă
Fezabilitate/DocumentațiaădeăAvizareăpentruăLucr riădeăInvestiții. 

 
c) Investi iaăs ăseăîncadrezeăînătipulădeăsprijin prev zutăprinăm sur  

Seă voră verificaă informațiileă furnizateă înă Cerereaă deă finanțareă respectivă dup ă cază înă Memoriulă
Justificativ/StudiulădeăFezabilitate/DocumentațiaădeăAvizareăpentruăLucr riădeăIntervenții 

d) Solicitantulănuătrebuieăs ăfieăînăinsolven ăsauăincapacitateădeăplat ; 
Cerin aădeămaiăsusăvaăfaceăobiectulăDeclara ieiădeăeligibilitate,ădocumentăcareăseăg seşteăînăanexeleă
prezentului Ghid, disponibil pe site-ulăGAL,ăcareăseăvaăanexaălaăCerereaădeăFinan are; 

e) Solicitantulăseăangajeaz ăs ăasigureăpromovareaăevenimentelorăcareăbeneficiaz ădeăsprijină
peăoăperioad ădeăminimă1ăanădeălaăultimaăplat ă 

Seă voră verificaă declarațiaă peă propriaă r spundere,ă Hot râreaă Consiliuluiă Locală (Hot rârileăăăăă
ConsiliilorăLocaleăînăcazulăADI),ăHot râreaăAdun riiăGeneraleăaăONG-ului. 

Seăvorăaveaăînăvedereăinclusivăurm toareleăprevederi: 

• Trebuieăprezentat ă evaluareaădeămediuădinăperspectivaă efectelorănegativeăpotențialeă asupraă
mediului,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare.ăToateăinvestițiileăsprijiniteăvorăfiă
supuseăevalu riiădeămediuădinăperspectivaăefectelorănegativeăpotențialeăasupraămediului,ă înă
conformitate cu prevederile legale în vigoare (în conformitate cu art. 45 (1) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013, Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare 
aăevalu riiăimpactuluiăasupraămediuluiăpentruăproiecteăpubliceăşiăprivate,ăHot râreaănr.ă445ădină
8ă aprilieă 2009ă privindă evaluareaă impactuluiă anumitoră proiecteă publiceă şiă privateă asupraă
mediului).  

Evaluareaăproiectelorăseăefectueaz ăf r ăobligativitateaăprezent riiădocumentuluiăcareăatest ăevaluareaă
impactuluiăpreconizatăasupraămediului,ădocumentăobligatoriuăaăfiăprezentatălaămomentulăcontract rii.ă
Termenul maxim de prezentare a documentului este de 3 luni de la notificarea solicitantului privind 
eligibilitateaă proiectuluiă şiă înainteă deă semnareaă contractuluiă deă finan areă cuă AFIR.ă Dup ă expirareaă
termenului,ăcontractulădeăfinan areănuămaiăpoateăfiăsemnat.ă 

Prină excep ieă deă laă termenulă prev zută laă alineatulă deă maiă sus,ă înă cazulă proiecteloră care se supun 
procedurilorădeăevaluareăaăimpactuluiăasupraămediuluiăşiădeăevaluareăadecvat ăsauădoarădeăevaluareă
adecvat ,ăacordulădeămediu/avizulăNaturaă2000ăseădepunăînătermenădeămaximumă7ăluniădeălaănotificareaă
solicitantului privind eligibilitatea proiectuluiăşiăînainteădeăsemnareaăcontractuluiădeăfinan areăcuăAFIR.ă
Dup ăexpirareaătermenului,ăcontractulădeăfinan areănuămaiăpoateăfiăsemnat. 

Studiileădeăfezabilitate,ăproiecteleătehniceă i/sauădocumentațiileădeăavizareăaălucr rilorădeăintervenție, 
aferente cererilorădeăfinanțareădepuseădeăsolicitanțiăpentruăm suriădinăSDLăsauăschemeădeăajutor,ătrebuie 
s ăfieăîntocmiteăpotrivităprevederilorăHot râriiăGuvernuluiănr.ă907/2016. 
 
Aten ie!ă 
Solicitantulăseăangajeaz ăs ăasigureăîntreținerea/mentenanțaă iăfuncționareaăinvestițieiăcareăbeneficiaz ă
deăsprijinăpeăoăperioad ădeăminimă5ăaniăpentruăproiecteleădeăinvestiții.ă 
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Aten ie! 
Pentruăjustificareaăcondi iilorăminimeăobligatoriiăspecificeăproiectuluiădumnevoastr ăesteănecesarăs ăfieă
prezentateă înă cuprinsulă Memoriuluiă Justificativ/Studiuluiă deă Fezabilitate/Documenta ieiă deă Avizareă
pentruăLucr riădeăInterven iiătoateăinforma iileăconcludente,ăinforma iiăpeăcareădocumenteleăjustificativeă
anexate le vorădemonstraăşiăsus ine. 

Înă cazulă proiecteloră ceă presupună doară achizițiaă deă utilaje,ă echipamente,ă instalații,ă etc.ă iă nuă prev dă
construcții-montajăseăvaăanexaălaăCerereaădeăFinanțareă iăseăvaăcompletaădoarăunăMemoriuăJustificativ,ă
conform modelului din Anexa nr. 3 – MemoriuăJustificativ,ăceăpoateăfiădesc rcatădeăpeăpaginaădeăinternetă
www.galcolinelerecas.com,ămeniulăFinanțare,ăsub-meniul Apeluri deăselecție,ăM suraă3/6B.  

• Contracteleăcareăatest ădreptulădeăfolosinț ătrebuieăs ărespecteăprevederileăCap.ă8.1 al PNDR 2014 
– 2020ă(dac ăesteăcazul).ăReferitorălaădreptulădeăfolosinț ăasupraăcl diriloră iăaăterenurilorăagricoleă
(ex. arenda),ăcontracteleăcareăconfer ăacestădreptătrebuieăîncheiateăpentruăoăperioad ădeăcelăpuțină
10 ani începând cu anul depunerii cereriiădeăfinanțare. 

• Nuă suntă createă condi iiă artificialeă pentruă aă ob ineă înă modă necuvenită ună avantaj,ă înă sensulă
prevederilor art.ă 60ă dină Regulamentulă (UE)ă nr.ă 1306/2013ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului din 17 decembrieă 2013ă privindă finan area,ă gestionareaă şiă monitorizareaă politiciiă
agricoleăcomuneăşiăde abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 
2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr.ă1290/2005ăşiă(CE)ănr.ă485/2008ăalăConsiliului,ăînăoriceăetap ă
de derulare a proiectului. 

• Investițiaătrebuieăs ărespecteăPlanulăUrbanisticăGeneral: Seăvaăverificaădac ăinvestițiaărespect ătoateă
specificațiileădinăCertificatulădeăUrbanismăeliberatăînătemeiul reglement rilorăDocumenta ieiădeă
urbanismăfazaăPUG.ă Înăsitua iaă înăcareă investi iaăpropus ăprinăproiectănuăseă reg seşteă înăPUG,ă
solicitantulăvaădepuneăCertificatulădeăUrbanismăeliberatăînătemeiulăreglement rilorăDocumenta ieiă
de urbanism faza PUZ. 

• Investițiaătrebuieăs ădemonstrezeănecesitatea,ăoportunitateaă iăpotențialulăeconomicăalăacesteia: Se 
vorăverificaăHot râreaăConsiliuluiăLocală(Hot rârileăConsiliilorăLocaleăînăcazulăADI),ăMemoriulă
Justificativ/StudiulădeăFezabilitate/DocumentațiaădeăAvizareăpentruăLucr riădeăIntervențiiăinclusivă
capitolul privind analiza cost-beneficiu. 

 
Not : 

  Seăvorăverificaăînscrisurileăprinăcareăseăverific ădreptulădeăproprietate,ărespectivăconcesiuneă
pentruăterenul/ăcl direaăpeăcareăseăconstruieşte/ăreabiliteaz /ămodernizeaz .ăPentruăproiecteleăcareă
vizeaz ă investi iiă deă lucr riă privindă construc iileă noiă şi/sauămodernizareaă construc iiloră existente,ă
solicitantulătrebuieăs ăprezinteăextrasulădeăcarteăfunciar ăsauădocumentăcareăs ăcertificeăc ănuăauăfostă
finalizateălucr rileădeăcadastru.ăDocumenteleătrebuieăs ăfieăincheiateăînăform ăautentic ădeăc treăună
notar public,ăcuăexcep iaăcontractuluiădeăconcesiuneăpentruăcareănuăseăsolicit ăîncheiereănotarial .ă 

  Imobilul (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate) ce face obiectul proiectului 
îndeplineşteăcumulativ,ăîncepândăcuădataădepuneriiăCereriiădeăFinan are,ăurm toareleăcondi ii: 

• esteăliberădeăoriceăsarciniăsauăinterdic iiăceăafecteaz ăimplementareaăopera iunii 
• nuă faceă obiectulă unoră litigiiă avândă caă obiectă dreptulă invocată deă c treă solicitantă pentruă

realizareaăproiectului,ăaflateăînăcursădeăsolu ionareălaăinstan eleăjudec toreşti. 
• nuăfaceăobiectulărevendic rilorăpotrivităunorălegiăspecialeăînămaterieăsauădreptuluiăcomun. 

Înăcazulădreptuluiădeăfolosin ăprinăconcesionareăpentruăcladiri,ăcontractulădeăconcesiuneăvaăfiăînsoțită
de o declara ieă peă propriaă r spundere emis ă deă concedentă careă s ă specificeă dac ă pentruă cl direaă
concesionat ăexist ăsolicit riăprivindăretrocedarea.   
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Înăcazulădreptuluiădeăfolosin ăprinăconcesionareăpentruăterenuri,ăcontractulădeăconcesiuneăvaăfiăînso ită
deăoădeclara ieăpeăpropriaăr spundereăemis ădeăconcedentăcareăs ăspecifice: 

• suprafa aăconcesionat ă laăziă - dac ăpentruăsuprafa aăconcesionat ăexist ă solicit riăprivindă
retrocedareaăsauădiminuareaăşiădac ăda,ăs ăseămen ionezeăcareăesteăsuprafa aăsupus ăacestuiă
proces; 

• situa iaă privindă respectareaă clauzeloră contractuale,ă dac ă esteă înă graficulă deă realizareă aă
investi iiloră prev zuteă înă contract,ă dac ă concesionarulă şiă - aă respectată graficulădeă plat ă aă
redeven eiăşiăalteăclauze. 

NOT :  

Înă cazulă proiecteloră careă vizeaz ă activit iă deă extindere, se va face dovada dreptului de 
proprietate/administrare,ăatâtăpentruăcl direaăcareăfaceăobiectulăextinderii,ăcâtăşiăpentruăterenulăpeă
careăseărealizeaz ăextinderea. 
Înăsitua iaăînăcareăînăExtrasulădeăCarteăfunciar ăapareămen iuneaă„înscriereăprovizorie”,ăcriteriulădeă
eligibilitateămaiăsusămen ionatănuăesteăîndeplinit,ăproiectulăfiindăneeligibil.ă 
 
Spa iulăpentruăcareăseăsolicit ădot riătrebuieăs ăfieăînăproprietateaăsolicitantului sau a unuia dintre 
parteneriă sauă închiriat/contractă deă comodat/concesionată peă oă perioad ă careă s ă acopereă inclusivă
perioada de monitorizare a proiectului; 
 
Construc ia,ămodernizareaăşiăextindereaăcl dirilorătrebuieăs ărespecte/p strezeăarhitectura specifică
local ; 
 

Aten ie! 

! Înăsitua iaăînăcareăimobilulăpeăcareăseăexecut ăinvesti iaănuăesteăliberădeăsarciniă(gajatăpentruăună
credit)ă seă vaă depuneă acordulă creditoruluiă privindă execu iaă investi ieiă şiă graficulă deă rambursareă aă
creditului. 

! Nu esteă permis ă dubla finanțare aă aceleaşiă activit ți/investițiiă dină alteă fonduriă comunitareă sauă
naționale; 
! Beneficiarulătrebuieăs ăprezinteătoateăavizele şi autorizațiile necesare investițieiăconformălegisla ieiă
în vigoare; 

! Dac ăpeăparcursulăperioadeiădeăimplementare sau de monitorizare aăproiectuluiăseăîncalc ăcelăpu ină
unăcriteriuădeăeligibilitate,ăsauăseămodific ăamplasamentulăpropusăprinăCerereaădeăFinan areărespectivă
în Studiu de Fezabilitate/ Documenta iaă deă Avizareă pentruă Lucr riă deă Interven iiă /ă Memoriu 
justificativ,ăContractulădeăFinanțareăseăreziliaz ăşiăseăprocedeaz ălaărecuperareaăîntreguluiăsprijin. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili 
beneficiarii care au creat în mod artificial condi iileănecesareăpentruăaăbeneficiaădeăfinan are.ăÎnăcazulă
constat riiă unoră astfelă deă situa ii,ă înă oriceă etap ă deă derulareă aă proiectului,ă acestaă esteă declarată
neeligibilăşiăseăprocedeaz ălaărecuperareaăsprijinuluiăfinanciar,ădac ăs-auăefectuatăpl i. 

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub - m suriiă 19.2ă seă voră respectaă prevederileă
aplicabileăLEADERă(înăfunc ieădeătipulădeăproiect)ădinăcadrulăHGănr.ă226/2015,ăcuămodific rileăşiă
complet rileă ulterioare,ă privindă stabilireaă cadruluiă generală deă implementareă aă m suriloră PNDR,ă
inclusiv prevederile Schemei de ajutor de minimis - ”Sprijină pentruă implementareaă ac iuniloră înă
cadrulăstrategieiădeădezvoltareălocal ”ă(dac ăseăaplic ). 
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Unăsolicitant/beneficiar,ădup ăcaz,ăpoateăob ineăfinan areănerambursabil ădinăFEADRăşiădeă
laăbugetulădeăstatăpentruămaiămulteăproiecteădeăinvesti iiădepuseăpentruăm suri/subă- m suriădinăcadrulă
PNDR 2014 - 2020,ăcuăîndeplinireaăcumulativ ăaăurm toarelorăcondi ii: 

a)ărespectareaăcondi iilorădeăeligibilitateăaleăacestuiaăşiăaăregulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor 
deăminimis,ădup ăcaz; 

b)ănuăsuntăcreateăcondi iileăpentruăaăob ineăînămodănecuvenităunăavantaj,ăînăsensulăprevederilorăart.ă
60ă dină Regulamentulă (UE)ă nr.ă 1.306/2013ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 17ă
decembrieă 2013ă privindă finan area,ă gestionareaă şiă monitorizareaă politiciiă agricoleă comuneă şiă deă
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE)ănr.ă1.290/2005ăşiă(CE)ănr.ă485/2008ăalăConsiliului,ăînăoriceăetap ădeăderulareăaăproiectului; 

Aten ie! 

!ăDac ăproiectulăseăafl ăînăsistemă(solicitantulăaămaiădepusăacelaşiăproiectăşiăînăcadrulăalteiăm suriădină
PNDR),ăacestaănuăpoateăfiădepusăşiălaăGAL. 

!ăDeăasemenea,ădac ăunăsolicitantăareăunăproiectăselectatăpentruăfinanțareăînăaceeaşiăsesiuneăanual ,ă
dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen proiectul tehnic, solicitat 
prinăNotificareaăprivindăsemnareaăcontractuluiădeăfinanțare,ăconformăprevederilorăHGănr.ă226/2015,ă
cuăcomplet rileăşiămodific rileăulterioare,ăacestaăpoateădepuneădoarăînăsesiunileălansateădeăGALăînă
anulăurm tor. 
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CAPITOLUL 5 - CHELTUIELIăELIGIBILEăŞIăNEELIGIBILE 

Înăcadrulăunuiăproiectăcheltuielileăpotăfiăeligibileăşiăneeligibile.ăFinan areaăvaăfiăacordat ădoarăpentru 
rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului de: 

• 100șăpentruăinvesti iiănegeneratoareădeăvenit 

• 100șăpentruăinvesti iiăgeneratoareădeăvenităcuăutilitateăpublic  

• 50șăpentruăinvesti iiăgeneratoareădeăvenităpentruăcheltuielileăeligibile din proiect. 

Valoareaăproiectelorăpoateăfiăcuprins ăîntreă5.000ă– 10.000ăEuroăpentruăproiecteleădeăserviciiăşiăpoateă
fiăcuprins ăîntreă10.000ă– 100.000ăEuroăpentruăproiecteleădeăinvesti ii.ă 
Cheltuielileăneeligibileăvorăfiăsuportateăintegralădeăc treăbeneficiarulăfinan rii. 
 
5.1ăTipuriădeăinvesti iiăşiăcheltuieliăeligibile: 

 
Pentruăproiecteleădeăinvesti ii 
 

• achizi ionareaădeăcostumeăpopulare; 
• achizi ionareaădeăsceneămobileăşiăechipamenteleăaferente; 
• construc ia/modernizarea/reabilitarea/dotareaăterenurilorăsportiveăşiăaăbazelorăsportive; 
• achizi ionareaăşiăcosturileădeăinstalare,ădeăutilaje,ăinstala iiăşiăechipamenteănoi; 
• investi iiăintangibile:ăachizi ionareaădeăsoftwareăşiăachizi ionareaădeăbrevete,ălicen e,ădrepturiă

deăautor,ăm rciăetc 
 

Pentru proiectele de servicii 
 

• toateă costurileă deă organizareă aă evenimentului/târguluiă (închiriereă deă spa ii/standuriă deă
promovare, scene, sisteme de sonorizare, materiale de promovare etc.); 

 
Important!  
 
Acţiunile ce fac obiectul prezentei măsuri sunt eligibile dacă se realizează în spaţiul rural definit în 
mod specifc, în acord cu abordarea LEADER, ca fiind format din UAT-uri comune şi UAT-uri oraşe 
mici cu o populaţie de maxim 20.000 locuitori (definiţie conform PNDR 2014 – 2020, Secţiunea 8 
Descrierea măsurilor selectate). 

 
 
Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din: 
 
Cap. 8.1 din PNDR 2014 - 2020 – Dispozi iiăprivindăeligibilitateaăcheltuielilor 
H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 - Reguliăprivindăm suraă19ă"Dezvoltareaălocal ăLEADER"; 
Schema de ajutor de minimis - ”Sprijinăpentruăimplementareaăac iunilorăînăcadrulăstrategieiădeă
dezvoltareălocal ”; 
R. (UE) nr. 1305/2013 - art.ă45ăprivindăinvesti iile,ăart.ă46ăprivindăinvesti iileăînăiriga ii,ăart.ă60ăprivindă
eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor în cazul 
unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I – M suriă (înă func ieă deă tipulă deă
opera iuniăsprijiniteăprinăm suraădinăSDL); 
R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art.ă13ăprivindăinvesti iile; 
R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniuniiăşiălegisla iaăna ional ,ăTitlulă
IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumentele financiare, art. 42 privind 
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eligibilitateaă cheltuieliloră laă închidere)ă şiă Cap.ă IIIă ală Titluluiă VIIă ală R.ă 1303/2013ă (art.ă 65ă privindă
eligibilitatea,ă art.ă 66ă privindă formeleă deă sprijin,ă art.ă 67ă privindă tipuriă deă granturiă şiă deă asisten ă
rambursabil ,ă art.ă68ăprivindă finan areaă forfetar ăpentruăcosturiă indirecteă şiăcosturiăcuăpersonalulăcuă
privireălaăgranturileăşiăasisten aărambursabil ,ăart.ă69ăprivind normele specifice de eligibilitate pentru 
granturiăşiăasisten ărambursabil ,ăart.ă70ăprivindăeligibilitateaăopera iunilorăînăfunc ieădeălocalizare,ăart.ă
71ăprivindăcaracterulădurabilăalăopera iunilor). 
 
Pentruă toateă categoriileă deă investi iiă finan ate înă cadrulă prezenteiă m suri,ă suntă eligibileă costurileă
generale,ăconformăart.ă45,ăalin.ă2,ăliteraăcăaăRă(UE)ănr.ă1305/2013ăprecumăonorariileăpentruăarhitec i,ă
ingineriăşiăconsultan i,ăonorariileăpentruăconsiliereăprivindădurabilitateaăeconomic ăşiădeămediu, inclusiv 
studiileădeăfezabilitate.ăAcesteăcheltuieliăsuntăeligibileădac ăvorăfiărealizateăînălimitaăaă10șădinătotalulă
cheltuieliloră eligibileă pentruă proiecteleă careă prev dă şiă construc iiă – montajă şiă înă limitaă aă 5șăpentruă
proiecteleăcareăprev dăsimplaăachizi ie. 
 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 
 
Cheltuieli pentruă consultan ,ă proiectare,ă monitorizareă şiă management,ă inclusivă onorariileă pentruă
consultan ăprivindădurabilitateaăeconomic ăşiădeămediu,ătaxeleăpentruăeliberareaăcertificatelor, potrivit 
art.45ădinăRegulamentulă(UE)ănr.1305/2013,ăprecumăşiăceleăprivindăob inereaăavizelor,ăacordurilorăşiă
autoriza iilorănecesareăimplement riiăproiectelor,ăprev zuteăînălegisla iaăna ional ; 
Costurile generale legate de întocmirea proiectului,ă precumă taxeă pentruă arhitec i,ă ingineriă şiă
consultan i,ăstudiiăde Fezabilitate/ămemoriiăjustificative,ătaxeăpentruăeliberareaăcertificatelor,ăavizelorăşi 
autoriza iilorănecesareăimplementariiăproiectelor,ăasaăcumăsuntăeleămen ionateăîn legisla iaăna ional ,ă
achizi ionareaă deă patenteă şiă licen e,ă suntă eligibileă înă limitaă a maxim 10% dină valoareaă eligibil ă aă
proiectului. 
Cheltuielile privindă costurileă generaleă aleă proiectului,ă inclusivă celeă efectuateă înainteaă aprob riiă
finan rii,ă suntă eligibileă dac ă respect ă prevederileă art.45ă dinăRegulamentulă (UE)ă nr.ă 1305ă /ă 2013ă şiă
îndeplinescăurm toareleăcondi ii:ă 

 
a) suntăprev zuteăsauărezult ădinăaplicareaălegisla ieiăînăvedereaăob ineriiădeăavize,ăacorduriăşiă

autoriza iiănecesareăimplement riiăactivit ilorăeligibileăaleăopera iuniiăsauărezult ădinăcerin eleăminimeă
impuse de PNDR 2014 - 2020;  

b) suntă aferente,ă dup ă caz:ă unoră studiiă şi/sauă analizeă privindă durabilitateaă economic ă şiă deă
mediu,ă Studiuă deă Fezabilitate,ă Proiectă Tehnic,ă documenta ieă deă avizareă aă lucr riloră deă interven ie,ă
întocmiteăînăconformitateăcuăprevederileălegisla ieiăînăvigoare;ă 

c) sunt aferente activit ilorădeăcoordonareăşiăsupervizareăaăexecu ieiăşiărecep ieiălucr rilorădeă
construc iiă– montaj; 
Cheltuielileă deă consultan ă şiă pentruă managementulă proiectuluiă suntă eligibileă dac ă respect ă
condi iileăanteriorămen ionateăşiăseăvorădecontaăpropor ionalăcuăvaloareaăfiec reiătranşeădeăplat ăaferenteă
proiectului.ăExcep ieăfacăcheltuielileădeăconsiliereăpentruăîntocmireaădosaruluiăCereriiădeăFinan are,ăcareă
seăpotădecontaăintegralăînăcadrulăprimeiătranşeădeăplat ; 
StudiulădeăFezabilitateăşi/sauădocumenta iileădeăavizareăaălucr rilorădeăinterven ie, aferente Cererii 
deăFinan areădepuseădeăsolicitan iiăpubliciătrebuieăîntocmiteăpotrivităprevederilorăHot râriiăGuvernuluiă
nr. 28/2008ă iăaăHot râriiăGuvernulănr. 907/2016;  
Con inutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru 
aprobareaă"Instruc iunilorădeăaplicareăaăunorăprevederiădinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă28/2008ăprivindă
aprobareaăcon inutului-cadruăalădocumenta ieiătehnico-economiceăaferenteăinvesti iilorăpublice, precum 
şiăaăstructuriiăşiămetodologieiădeăelaborareăaădevizuluiăgeneralăpentruăobiectiveădeăinvesti iiăşiălucr riădeă
interven ii"ă iăaăHot râriiăGuvernulănr. 907/2016. 
Cheltuielile necesareăpentruăimplementareaăproiectuluiăsuntăeligibileădac :ă 
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- sunt realizateăefectivădup ădataăsemn riiăcontractuluiădeăfinan areă(cuăexceptareaăcheltuieliloră
enumerateămaiăsus)ăşiăsuntăînăleg tur ăcuăîndeplinireaăobiectivelorăinvesti iei;ă 

- suntăefectuateăpentruărealizareaăinvesti ieiăcuărespectareaărezonabilit iiăcosturilor (încadrarea 
înă prețurileă stabiliteă înăBazaă deă dateăPrețuriă deă referinț ă aăAFIR,ă iară înă cazulă înă careă nuă seă
identific ă înă aceast ă baz ădeă date,ă prezentareaă oferteloră corespunz toareă tipuluiă deă achizițieă
realizat :ăoăofertaăpentruăprețuriă subă15.000ăeuroă iă dou ăoferteăpentruăprețuriă pesteă15.000ă
euro);  

- suntăefectuateăcuărespectareaăprevederilorăcontractuluiădeăfinan areăsemnatăcuăAFIR;ă 
- suntă înregistrateă înă eviden eleă contabileă aleăbeneficiarului,ă suntă identificabile,ă verificabileă şiă

suntăsus inuteăde originaleleădocumentelorăjustificative,ăînăcondi iileălegii. 
Deă asemenea,ă conformă art.ă 45,ă alin.ă 2,ă literaă dă suntă eligibileă urm toareleă investi iiă intangibile:ă

achizi ionareaăsauădezvoltareaădeăsoftwareăşiăachizi ionareaădeăbrevete,ălicen e,ădrepturiădeăautor,ăm rci. 
 

 
5.2ăTipuriădeăinvesti iiăşiăcheltuieliăneeligibile 

 
Suntă neeligibileă toateă categoriileă deă cheltuieliă men ionateă înă PNDRă 2014ă – 2020,ă înă sec iuneaă

„Cheltuieliăneeligibileăgeneraleăaplicabileămaiămultor/tuturorăm suriloră înăfunc ieădeă tipulăde sprijin 
acordat”. 

Cheltuielileăneeligibileăvorăfiăsuportateăintegralădeăc treăbeneficiarulăfinan rii. 
Înăcadrulăproiectuluiănuăpotăfiăincluseăcheltuieliăneeligibileăgenerale,ăaşaăcumăsuntăacesteaăprev zuteă

în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020. 
 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014 - 2020 sunt: 
 
• cheltuielileăcuăachizi ionareaădeăbunuriăşiăechipamenteă”secondăhand”; 
• cheltuieliăefectuateăînainteădeăsemnareaăcontractuluiădeăfinan areăaăproiectuluiăcuăexcep ia: 

- costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care   pot fi 
realizateăînainteădeădepunereaăCereriiădeăFinan are; 

- cheltuieliloră necesareă implement riiă proiecteloră careă presupună şiă înfiin are/reconversieă
planta iiăpomicole; 

-  cheltuielilorăpentruăactivit iăpreg titoareăaferenteăm surilorăcareăatingăobiectiveleăart.ă35ădină
Reg.(UE)ănr.ă1305/2013,ăcareăpotăfiărealizateădup ădepunereaăCereriiădeăFinan are,ăconformăart.ă60(2)ă
din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

• cheltuieli cu achiziiaămijloacelorădeătransportăpentruăuzăpersonalăşiăpentruătransportăpersoane; 
• cheltuieliăcuăinvesti iileăceăfacăobiectulădubleiăfinan riăcareăvizeaz ăaceleaşiăcosturiăeligibile; 
• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 şiăanume: 
a)ădobânziădebitoare,ăcuăexcep iaăcelorăreferitoareă laăgranturiăacordateă subăformaăuneiăsubven iiă

pentruădobând ăsauăaăuneiăsubven iiăpentruăcomisioaneleădeăgarantare; 
b)ăachizi ionareaădeăterenuriăconstruiteă iăneconstruite,ăcuăexcep iaăcelorăprev zuteălaăart.ă19ădină

Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
c)ătaxaăpeăvaloareaăad ugat ,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăaceastaănuăseăpoateărecuperaăînătemeiulă

legisla ieiăna ionaleăprivindăTVAă- ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 
•ăînăcazulăcontractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marjaălocatorului,ăcosturileădeărefinan areăaădobânzilor,ăcheltuielileăgeneraleăşiăcheltuielileădeăasigurare. 
 
 
 
Listaăinvesti iilorăşiăcosturilorăneeligibileăseăcompleteaz ăcuăprevederileăHot râriiădeăGuvernă

nr.ă226/2ăaprilieă2015ăprivindăstabilireaăcadruluiăgeneralădeăimplementareăaăM surilorăProgramuluiă
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Na ionalădeăDezvoltareăRural ăcofinan ateădinăFondulăEuropeanăAgricolăpentruăDezvoltareăRural ă
şiădeălaăbugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 

 
Cheltuielile neeligibile specifice sunt: 

❖ Contribu iaăînănatur  
❖ Costuriăprivindăînchiriereaădeămaşini,ăutilaje,ăinstala iiăşiăechipamente 
❖ Costuriăopera ionaleăinclusivăcosturiădeăîntre inereăşiăchirie 

 
IMPORTANT! 
Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acţiunile şi rezultatele proiectului 
şi categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ. Costurile prevăzute în proiect 
trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în 
special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. 
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CAPITOLUL 6 – SELEC IAăPROIECTELOR 

Aten ie! 

Evaluarea criteriilor de selecţie se face de către Compartimentul administrativ GAL Timişul de Centru 
numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de finanţare. 

Aten ie! 
Procesul de selecţie şi procesul de verificare a contestaţiilor se desfăşoară potrivit ,,Regulamentului 
intern al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii”, publicat pe site-ul 
www.timisuldecentru.ro 

Nuăseăpoateăreveniăasupraăuneiăsolicit riădeăretragereăaăuneiăCereriădeăFinan are! 

Deăasemenea,ăsolicitan iiăaiăc rorăproiecteăauăfostădeclarateăneconformeăvorăputeaăs ămaiădepun ă
proiectul înăcadrulăurm toareiăsesiuni. 

 
Aten ie! 

Solicitan iiăcareăauămaiăbeneficiatădeăsprijinăcomunitarăpentruăoăinvesti ieăsimilar ănuăvorăputeaă
accesaăacestătipădeăfinan are. 

Criteriiădeăselec ieăaleăproiectelor:ă 

- Evenimenteleăcuăunănum rămareădeăparticipan i. 

- Promovareaăprotec ieiămediuluiăînconjur tor; 

- Investi ia/serviciileă includă m suriă deă îmbun t ireă aă calit iiă mediuluiă înconjur toră sauă
evenimenteădeăconştientizareăaăpopula ieiăcuăprivireălaămediulăînconjur tor; 

- Localizareaăîntregiiăactivit iăaăsolicitantuluiăînăteritoriulăeligibilăalăGrupuluiădeăAc iuneăLocal ă
TimişulădeăCentru; 

 

Pentru aceast ă m sur ă pragulăminimă esteă deă 25ă puncteă identificateă prină tabelulă urm tor,ă siă
reprezint ăpragulăsubăcareăniciunăproiectănuăpoateăbeneficiaădeăfinan areănerambursabil . 
 

Aten ie! Esteăimportantăcaăînainteădeădepunereaăcereriiădeăfinan are,ăs ăidentifica i,ăobiectiv,ăpunctajulă
estimată(autoevaluare,ăprescoring)ăpeăcareăaceastaăoăîntruneşteăşiăs ă- lămen iona iăînăcerereaădeăfinan are,ă
sec iuneaăAă„Dateădespreătipulădeăproiectăşiăbeneficiar”. 

 

IMPORTANT! 

Toateă obiectiveleă asumate,ă peă careă solicitantulă seă angajeaz ă s ă leă realizezeă înă cadrulă Memoriuluiă
justificativ/Studiuluiădeă fezabilitate,ă devină condi iiă obligatoriiă pentruămen inereaăsprijinuluiăpeă toat ă
perioada de implementare.ă Înă cazulă neimplement riiă corecteă aă Memoriuluiă justificativ/Studiuluiă deă
fezabilitate,ăsumeleăpl titeăvorăfiărecuperateăpropor ionalăcuăobiectiveleănerealizate. 

Toateăproiecteleăeligibileăvorăfiăpunctateăînăacordăcuăcriteriileădeăselec ieămen ionate mai jos. 
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Criteriiă deă selec ieă pentruă M suraă 3ă „Promovareaă activit iloră sportive,ă culturaleă şiă locale,ă
precumăşiăsprijinireaăcapacit iiăadministrativeăaăsociet iiăcivile” 

Nr. 
crt. 

Criteriiădeăselec ie Punctaj 

1. Evenimenteă cuă ună num ră mareă deă
participan i 

Max. 25p 

- mai mult de 100 deăparticipan i 20p 

- subă50ădeăparticipan i 15p 

2. Promovareaă protec ieiă mediuluiă
înconjur tor 

25p 

3. Investi ia/serviciileă includă m suriă deă
îmbun t ireă aă calit iiă mediuluiă
înconjur toră sauă evenimenteă deă
conştientizareăaăpopula ieiăcuăprivireălaă
mediulăînconjur tor 

25p 

4. Localizareaă întregiiă activit iă aă
solicitantului în teritoriul eligibil al 
GrupuluiădeăAc iuneăLocal ăTimişulădeă
Centru 

25p 

TOTAL 100 puncte 
Punctajul minim este de 25 puncte. 

 
Metodologiaădeăverificareăaăcriteriilorădeăselec ie 

1. Evenimenteăcuăunănum rămareădeăparticipan i 

Documenteăcareăseăverific /documenteăjustificative: 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacăacestă lucruăesteăprezentăşiădemonstrată înăMemoriulă
justificativ/Studiul de Fezabilitate.  

Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

2. Promovareaăprotec ieiămediuluiăînconjur tor 

Documenteăcareăseăverific /documenteăjustificative:  

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este descris în detaliu în Memoriul 
justificativ/Studiul de Fezabilitate.   

Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

3. Investi ia/serviciileă includă m suriă deă îmbun t ireă aă calit iiă mediuluiă înconjur toră sauă
evenimenteădeăconştientizareăaăpopula ieiăcuăprivireălaămediulăînconjur tor 

Caăşiăexemplu:ăpotăfiăpunctateăproiecteleăcareăincludăinvesti iiăpentruăeficientizareaăutiliz riiăresurseloră
deătipulăenergieăsauăap ,ăreabilitareătermic ăaăelementelorădeăanvelop  aăcl dirii. 
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Documenteăcareăseăverific /documenteăjustificative 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este descris în detaliu în Memoriul 
justificativ/Studiul de Fezabilitate. 

Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

4. Localizareaăîntregiiăactivit iăaăsolicitantuluiăînăteritoriulăeligibilăalăGrupuluiădeăAc iuneăLocal ă
TimişulădeăCentru 
 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este descris în detaliu în Memoriul 
justificativ/Studiul de Fezabilitate.  

Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

Aten ie!ăToateăactivit ileăpeăcareăsolicitantulăseăangajeaz ăs ăleăefectuezeăprinăinvesti ie,ăatâtălaăfazaădeă
implementareăaăproiectuluiăcâtăşiăînăperioadaădeămonitorizare, activit iăpentruăcareăcerereaădeăfinan areă
aă fostă selectat ă pentruă finan areă nerambursabil ,ă devină condi iiă obligatorii.ă Înă situa iaă înă careă laă
verificareaăoric reiăCereriădeăPlat ,ăsauăînăverific rileăefectuateăinăperioadaădeămonitorizare,ăseăconstat ă
c ăacesteăcondi iiănuămaiăsuntăîndepliniteădeăc treăproiectăsauăbeneficiar,ăpl ileăvorăfiăsistate,ăContractulă
deăFinan areăvaăfiăreziliatăşiătoateăpl ileăefectuateădeăAFIRăpân ălaămomentulăconstat riiăneregularit iiă
vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului,ălaădispozi iaăAFIR. 

Criterii de departajare 

Înă cazulă înă careă seă voră depuneă proiecteă careă înă urmaă evalu riiă obțină punctajă egală iă suntă declarateă
eligibile,ăseăvaăaplicaăcaă iăcriteriuădeădepartajareăregulaădeă„primulăvenit,ăprimulăservit”. 

 

Procesulădeăevaluareăşiăselec ieăaăproiecteloră laănivelădeăGALăTIMIŞULăDEăCENTRU implic ă
ComitetulădeăSelec ieăaăproiectelorăşiăComisiaădeăSolu ionareăaăContesta iilor. 

Proceduraădeăselec ieănediscriminatorieăşiătransparent ăaăproiectelorăesteăstabilit ăîn SDL de 
c treăGALăşiăesteăaprobat ădeăAMăprinăselec iaăstrategiei.ăProceduraădeăselec ieăesteăpublicat ,ăînă
vedereaăasigur riiătransparen ei,ăpeăpaginaăwebăaăGALăTimişulădeăCentruă(www.timisuldecentru.ro). 

Angaja iiăGALăvoră întocmiăşiăcompletaăFişaădeăVerificareăaăcriteriilorădeăselec ieăpentruă
proiecteleă declarateă eligibile.ă Aceastaă cuprindeă toateă criteriileă deă selec ieă aleă m suriiă înă careă seă
încadreaz ă proiectulă şiă punctajulă ob inut.ă Fişeleă deă verificareă aleă conformit ii,ă eligibilit ii,ă fişaă
verific rii peăterenăşiăaăcriteriilorădeăselec ieătrebuieăs ăfieădatateăşiăs ăprezinteănumeleăşiăsemn turaă
aădoiăangaja iădinăcadrulăGAL,ăimplica iăînăprocesulădeăevaluareăaăproiectelor,ăînătermenădeămaximumă
20ădeăzileălucr toareădeălaăîncheiereaătermenuluiădeădepunere a proiectelor, în cazul în care nu au 
fostăsolicitateăinforma iiăsuplimentare.ăAstfelăGALăvaăelaboraăRaportulădeăSelec ieăIntermediarăînă
max.ă40ădeăzileălucr toareădeălaăîncheiereaătermenuluiădeădepunereăaăproiectelor. 

Expertulă verificatoră poateă s ă soliciteă informa iiă suplimentareă înă etapaă deă verificareă aă
eligibilit ii,ădac ăesteăcazul,ăînăurm toareleăsitua ii: 

− informa iileăprezentateăsuntăinsuficienteăpentruăclarificareaăunorăcriteriiădeăeligibilitate; 
− prezentareaă unoră informa iiă contradictoriiă înă cadrul documentelor aferente Cererii de 

Finan are; 
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− necesitateaă prezent riiă unoră documenteă suplimentareă f r ă înlocuireaă documenteloră
obligatoriiălaădepunereaăCereriiădeăFinan are; 

− necesitateaăcorect riiăbugetuluiăindicativ. 

Termenulădeăr spunsălaăsolicitareaădeăinforma iiăsuplimentareănuăpoateădep şiă5ăzileăîncepândă
cuăziuaăurm toareădeălaăprimireaăformularuluiăE3.4Lădeăc treăsolicitant.ăÎnăsitua iiăexcep ionale,ăseăpotă
solicitaăşiăalteăclarific ri,ăaăc rorănecesitateăaăap rutăulteriorătransmiteriiăr spunsuluiălaăinforma iileă
suplimentareăsolicitateăini ial. 

Reprezentan iiăGALăTimişulădeăCentruăpotărealizaăviziteăpeăterenălaăamplasamentulăproiectuluiă
(înştiin ând,ăînăprealabilăsolicitantul)ăpentruătoateăproiecteleădepuse.ăVerificareaăpeăterenăseăvaăfaceăînă
conformitateăcuăprevederileăproceduraleăaferenteăacesteiăetapeădinăcadrulăManualuluiădeăprocedur ă
pentruăevaluarea,ăselectareaăşiăcontractareaăcererilorădeăfinan are. 

Toateăverific rileăefectuateădeăc treăangaja iiăGALăTimişulădeăCentruăvorărespectaăprincipiul 
deăverificareă“4ăochi”,ărespectivăvorăfiăsemnateădeăc treă2ăangaja iă- unăangajatăcareăcompleteaz ăşiăună
angajatăcareăverific . 

Verificareaă final ă aă proiecteloră vaă fiă realizat ă deă Comitetulă deă Selec ieă careă semneaz ă şiă
RaportulădeăSelec ieăcuăprivireăla rezultatulăprocesuluiădeăevaluareăşiăselectare. 

Comitetulădeăselec ieăşiăComisiaădeăSolu ionareăaăContesta iilorăesteăstabilitădeăc treăorganeleă
deădecizieă(AdunareaăGeneral /ConsiliulăDirector).ăComitetulădeăselec ieăaăproiectelorăesteăformatădină
7 membriăaiăparteneriatuluiăGrupuluiădeăAc iuneăLocal ăTimişulădeăCentru. 

ComisiaădeăSolu ionareăaăContesta iilorăesteăformat ădină5ămembriăaiăparteneriatuluiăGrupuluiă
deăAc iuneăLocal ăTimişulădeăCentru.ăPentruăfiecareămembruăalăcomitetuluiădeăselec ieăşiăalăcomisieiă
deă solu ionareă aă contesta iiloră seă vaă stabiliă deă asemenea,ă un membruă supleant.ă Înă situa iaă înă careă
persoanaă desemnat ă înă Comitetulă deă Selec ie/Comisiaă deă Solu ionareă aă Contesta iiloră nuă poateă
participaălaălucr rileăuneiăsesiuniădeăselec ie,ăînlocuireaăacesteiaăseăfaceăprinăconvocareaăsupleantuluiă
care va prelua atribu iileă titularului.ă Membriiă suplean iă aiă Comitetuluiă deă Selec ie/Comisieiă deă
Solu ionareă aă Contesta iiloră potă fiă parteneriă publici,ă parteneriă priva i,ă societateă civil ă respectivă
persoane fizice relevante. Comitetul de Selec ie/ComisiaădeăSolu ionare a Contesta iilorătrebuieăs ăfieă
constituit dinăminimumă51șăreprezentan iăaiămediuluiăprivatăşiăaiăsociet iiăcivileă(inclusivăpersoaneă
fizice relevante – maximumă5ș),ăşiămaximumă25șăentit iăproveniteădinămediulăurban.ăComponen aă
Comitetuluiă deă Selec ie/Comisieiă deă Solu ionă areă aă Contesta iiloră şiă membriă suplean iă poateă fiă
modificat ă prină hot râreaăAdun riiăGenerale/ConsiliulăDirector,ă p strândă înă form ă identic ă naturaă
comitetuluiădeăselec ieămaiăsusămen ionat ăcuăprivireălaăconstituireaăacestora. 

Obliga ileăComitetuluiădeăSelec ieăaăproiectelor: 
- FiecareămembruăalăComitetuluiădeăSelec ieărespect ăcondi iileădeăevitareăaăConflictelorădeă

intereseă şiă semneaz ă oă declara ieă deă confiden ialitateă şiă impar ialitateă privindă evitareaă
conflictelor de interese (inclusiv exper iiă tehniciă careă verific ă şiă semneaz ă proiecteleă
verificate) 

- Verific ă proiecteleă propuseă pentruă selec ieă deă c treă exper iiă tehnici,ă decideă cuă privireă laă
proiecteleăcareăvorăfiăfinan ateăînăcadrulăstrategieiădeădezvoltareălocal ,ărespectivăstudiaz ăşiă
semneaz ărapoarteleădeăselec ieăaăsesiunii. 

Obliga iileăComisieiădeăSolu ionareăaăContesta iilor: 
- FiecareămembruăalăComisieiădeăSolu ionareăaăContesta iilorărespect ăcondi iileădeăevitareă

aăConflictelorădeăintereseăşiăsemneaz ăoădeclara ieădeăconfiden ialitate şiăimpar ialitateă
privind evitarea conflictelor de interese; 
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- Verific ă conformitateaă şiă eligibilitateaă contesta iilor,ă decideă cuă privireă laă aprobareaă sauă
respingereaăproiectelorărespective,ăsemneaz ărapoarteleădeăcontesta ieăîntocmiteădeăc treă
exper iiătehnici. 

Laă selec iaă proiectelor,ă seă vaă aplicaă regulaă „dubluluiă cvorum”,ă respectivă pentruă validareaă
voturilor,ăesteănecesarăcaăînămomentulăselec ieiăs ăfieăprezen iăcelăpu ină50șădinămembriiăComitetuluiă
deăSelec ie,ădinăcareăpesteă50șăs ăfieădinămediulăprivat şiăsocietateăcivil . 

GALăTimişulădeăCentruăvaăînştiin aăsolicitan iiăasupraărezultatelorăprocesuluiădeăevaluareăşiă
selec ieăcuătransmitereaăuneiăNotific riăşiăvaăpublicaăpeăpaginaăproprieădeăwebăRaportulădeăSelec ieă
IntermediarăşiăîlăvaăafişaălaăsediulăGAL-ului.ăNotific rileătransmiseăsolicitan ilorăvorăcon ineămotiveleă
pentruăcareăproiecteleănuăauăfostăeligibileăşi/sauăselectateă- seăvorămen ionaăcriteriileădeăeligibilitateă
careănuăauăfostăîndepliniteăsauăpunctajulăob inutăpentruăfiecareăcriteriuădeăselec ieă- precumăşiăperioadaă
deă depunereă şiă solu ionareă aă contesta iilor.ă Contesta iileă primiteă voră fiă analizateă deă Comisiaă deă
Solu ionareăaăContesta iilor.ăSolicitan iiăaleăc rorăproiecteăauăfostădeclarateăneeligibileă sauăauăfostă
declarateăeligibileăşiăneselectate,ăpotădepuneăcontesta iiălaăbiroulăadministrativăGALăTimişulădeăCentruă
înămaximumă5ăzileăcalendaristiceădeălaădataăprimiriiănotific riiăsauăînămaximumă10ăzileălucr toareădeă
laădataăpublic riiăRaportuluiădeăSelec ieăIntermediarăpeăpaginaădeăwebăaăGAL.ăÎn maximum 10 zile 
lucr toareădeălaăîncheiereaătermenuluiădeădepunereăaăcontesta iilorăseăvaăanun aăraportulădeăsolu ionareă
aăcontesta iilorăşiăRaportulădeăSelec ieăpeăsite-ul GAL-uluiăşiăprinăafişareălaăsediulăGAL. 

Componențaă Comitetuluiă deă Selecțieă ală Asoiațieiă GALă Timi ulă deă Centruă esteă conformă
tabeluluiăurm tor: 

PARTENERI PUBLICI 28,57 % 
Partener Func iaăînăCS Tip/Observa ii 

COMUNA SÎNMIHAIU ROMÂN MEMBRU AUTORITATEăPUBLICAăLOCAL  
COMUNA TORMAC MEMBRU AUTORITATEăPUBLICAăLOCAL  

COMUNAăNI CHIDORF MEMBRU SUPLEANT AUTORITATEăPUBLICAăLOCAL  
COMUNA PECIU NOU MEMBRU SUPLEANT AUTORITATEăPUBLICAăLOCAL  

PARTENERIăPRIVA Iă42,86ăăș 
Partener Func iaăînăCS Tip/Observa ii 

DR. BOBIC NARCIS SRL MEMBRU Activit iăveterinare 
DEN-DY-DEN SRL  MEMBRU Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

GRUP SIN ELECTRIC SRL MEMBRU Lucr riădeăinstala iiăelectrice 

AGRONICULA SRL MEMBRU SUPLEANT 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor producatoare de seminte 
oleaginoase 

EUROPEAN PURCHASING 
CONSULT SRL 

MEMBRU SUPLEANT Intermedieriăînăcomer ăcuăproduseădiverse 

ROXINOV CONSTRUCT SRL MEMBRU SUPLEANT 
Lucr riădeăconstruc iiăaăcl dirilorăreziden ialeăşiă

nereziden iale 
SOCIETATEăCIVIL ă28,57ăăăș 

Partener Func iaăînăCS Tip/Observa ii 

ASOCIA IAăTIMI ULăVERDE MEMBRU Asocia iaăreprezint ădomeniulăprotec ieiă
mediului 

ASOCIA IAăEUROPAăDEăSTUDIIă
POLITICEă IăEDUCA IEă

CIVIC ă 
MEMBRU Dezvoltareăpersonal ăşiăeduca ional  

ASOCIA IAăCULTURALAă
GHIOCELUL GIROC 

MEMBRU SUPLEANT 
Asocia iaăpromoveaz ăvalorileăculturaleăşiă

tradi ionaleălocale 
ASOCIA IAăLUNCAă

POG NI ULUI MEMBRU SUPLEANT Dezvoltareăcomunitar  

PERSOANE FIZICE 0   % 
Partener Func iaăînăCS Tip/Observa ii 
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CAPITOLUL 7 - VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 

Intensitatea sprijinului va fi de maxim: 

• 100șăpentruăinvesti iiănegeneratoareădeăvenit 

• 100șăpentruăinvesti iiăgeneratoareădeăvenităcuăutilitateăpublic  

• 50șăpentruăinvesti iiăgeneratoareădeăvenităpentruăcheltuielileăeligibileădinăproiect. 

Valoareaăproiectelorăpoateăfiăcuprins ăîntre 5.000 – 10.000ăeuroăpentruăproiecteleădeăserviciiăşiăîntreă
10.000 – 100.000ăeuroăpentruăproiecteleădeăinvesti ii. 

Proiectuluiă iă seă aplic ă principiulă finan riiă nerambursabileă subă formaă ramburs riiă costuriloră
eligibileăsuportateăşiăpl titeăefectivăînăprealabilădeăc treăbeneficiar. 
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CAPITOLUL 8 - COMPLETAREA,ăDEPUNEREAăŞIăVERIFICAREAăDOSARULUIăCERERIIă
DEăFINAN ARE 

 

COMPLETAREAăCERERIIăDEăFINAN ARE 

CompletareaăCereriiădeăFinan are pentru proiecteleădeăinvesti ii, inclusiv a anexelor acesteia, se va face 
conform modelului standard,ăanex ălaăprezentulăGhid,ărespectivăAnexaă1ă– Cerereaădeăfinanțare.  

În cazul proiectelor de servicii, se va utiliza formularul-cadruădeăcerereădeăfinanțareăanexa la prezentul 
Ghid, respectiv Anexa 12 – Cerereaădeăfinanțareăpentru proeicte de servicii. 

În cazul proiectelor mixte pentruăcareăseăutilizeaz ăCererea deăfinanțareăcorespunz toare M surii 3/6B 
pentru proiecte deă investiții, respectiv Anexa 1 – CerereaădeăFinanțare,ăanex ă laăprezentulăGhid.ă Înă
cadrulăCereriiădeăfinanțareăseăvaăad ugaăoăanex ăcareăvaăconțineădetaliiătehniceă iăfinanciareăcuăprivireă
laăcomponentaădeăservicii.ăBugetulăindicativăalăcomponenteiădeăinvestițiiăvaă fi suplimentat cu totalul 
bugetuluiăindicativăalăcomponenteiădeăserviciiăpreluatădinădocumentulăanex ,ădecontareaăcheltuieliloră
realizându-se în baza unui buget totalizator al proiectului. 

Modificareaămodeluluiăstandardă(eliminarea,ărenumerotareaăsec iunilor, anexarea documentelor suport 
înăalt ăordineădecâtăceaăspecificat ăetc.)ăpoateăconduceălaărespingereaăDosaruluiăCereriiădeăFinan are pe 
motivădeăneconformitateăadministrativ . 

CerereaădeăFinan areătrebuieăredactat ăpeăcalculator,ăînălimbaăromân . 
Cerereaă deă Finan areă trebuieă completat ă întră - ună modă clară şiă coerentă pentruă aă înlesniă procesulă deă
evaluareă aă acesteia.ă Înă acestă sens,ă seă voră furnizaă numaiă informa iileă necesareă şiă relevante,ă careă voră
preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia 
şiăînăceăm sur ăplanulădeăafaceriăcontribuieălaărealizareaăobiectivelorăprogramului. 

 

ANEXEăCEREREăDEăFINAN ARE 

Beneficiari Publici 

• Memoriu Justificativ pentruă proiecteleă careă presupună doară achizițiiă simpleă sau Studiu de 
Fezabilitate /DocumentațiaădeăAvizare a Lucr rilorădeăInvestițiiăînăconformitateăcuălegislațiaăînă
vigoareă(HGănr.ă907/2016ăprivindăetapeleădeăelaborareă iăconținutulăcadruăalădocumentațiiloră
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investițiiăfinanțateădinăfonduriăpublice),ă
avizate,ăverificateăînăcondițiileălegiiă iăînsoțiteădeătoateăstudiile,ăexpertizele,ăavizeleă iăacordurileă
specificeătipurilorădeăinvestițieă(pentruăproiecteleăcareăprev dăconstrucții-montaj)  

BeneficiariăPriva i 

• Memoriu Justificativ sau Studiu de Fezabilitate  

 

DEPUNEREAăCERERIIăDEăFINAN AREă 

DosarulăCereriiădeăFinan areăcuprindeăCerereaădeăFinan areăcompletat ă iădocumenteleăataşateă(conformă
Listei Documentelor – parteaăEădinăCerereaădeăFinan are),ădepuse,ăpeăsuportătiparit,ăpersonalădeăc treă
solicitantălaăSediulăAdministrativăalăAsocia ieiăGrupulădeăAc iuneăLocal ăTimi ulădeăCentru. 
DosarulăCereriiădeăFinan areăvaăfiălegat,ăsigilatăşiănumerotatămanualădeălaă,,1”ălaă,,n”ăînăparteaădreapt ă
sus,ă aă fiec ruiă document,ă undeă ,,n”ă esteă num rulă totală ală paginiloră dină dosarulă complet,ă inclusivă
documenteleăanexate,ăastfelăîncâtăs ănuăseăpermit ădetaşareaăşi/sauăînlocuireaădocumentelor.ăSolicitantulă
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vaăsemnaă iăvaăfaceămentiuneaălaăsfarsitulădosarului:ă,,Acestădosarăcontineă…….ăpagini,ănumerotateădeă
laă1ălaă…….”. 
Pentruă aceleă documenteă justificativeă originaleă careă r mână înă posesiaă solicitantuluiă (ex:ă actă deă
proprietate,ăactădeă identitate,ăetc.),ăcopiileădepuseăînăDosarulăCereriiădeăFinan areă trebuieăs ăcon inaă
men iuneaăsolicitantuluiă„Conformăcuăoriginalul”.ă 

Cerereaă deă Finan areă trebuieă completat ă înă formată electronic,ă înă limbaă român .ă Aceastaă trebuieă
completat ăîntr-unămodăclarăşiăcoerentăpentruăaăînlesniăprocesulădeăevaluareăalăacesteia.ăÎnăacestăsens,ăseă
vor furniza numaiăinforma iileănecesareăşiărelevante,ăcareăvorăprecizaămodulăînăcareăvaăfiăatinsăscopulă
proiectului,ăavantajeleăceăvorărezultaădinăimplementareaăacestuiaăşiăînăceăm sur ăproiectulăcontribuieălaă
realizarea obiectivelor programului.  

CerereaădeăFinan areătrebuieăînso it ădeăanexeleătehniceăşiăadministrativeăconformălisteiădocumenteloră
prev zuteăînămodelulăstandard.ăAnexeleăCereriiădeăFinan areăfacăparteăintegrant ădinăaceastaăşiăvorăfiă
depuse în format letric (pe hârtie).  

Dosarulă Cereriiă deă Finan areă vaă fiă depusă personal,ă deă c treă solicitantulă proiectului,ă careă seă
reg seşteăînăCerereaădeăFinan areăcompletat ăşiădocumenteleăataşateă(conformăListeiăDocumenteloră– 
parteaăEădinăCerereaădeăFinan are)ăsauădeăc treăunăîmputernicit,ăprinăprocuraălegalizat ă(înăoriginal) al 
responsabilului legal,ădepuse,ăpeăsuportătiparit,ălaăSediulăAdministrativăalăAsocia ieiăGALăTIMIŞULă
DEăCENTRUăînătreiăexemplareă(unăoriginalăşiădou ăcopiiăconformeăcuăoriginalul)ăşi în format electronic 
(CD-uri – 3 exemplare, care va cuprinde scan-ulădosaruluiăCereriiădeăFinan are).  

Solicitantulătrebuieăs ăseăasigureăcaăr mâneăînăposesiaăunuiăexemplarăcompletăalădosaruluiăCereriiădeă
Finan are,ăînăafaraăceluiăpeăcareăîlădepune. 
CompartimentulătehnicăalăGALăasigur ăsuportulănecesarăsolicitan ilor pentru completarea cererilor de 
finan are,ăprivindăaspecteleădeăconformitateăpeăcareăaceştiaătrebuieăs ăleăîndeplineasc . 
Responsabilitateaăcomplet riiăcereriiădeăfinan areăînăconformitateăcuăGhidulădeăimplementareăapar ineă
solicitantului. 

 

VERIFICAREA DOSARULUIăCERERIIăDEăFINAN ARE 

Verificareaăeligibilit iiăesteăefectuat ăînăbazaădocumentelorădepuseădeăc treăsolicitant,ăpeăsuportăletric.ă 

Verificareaăeligibilit iiătehniceă iăfinanciareăconst ăîn:ă 

✓ verificareaăexisten eiădocumentelorădepuseălaăCerereaădeăFinan are atâtăînăformatătip rit,ăcâtă iăînă
format electronic;  

✓ verificareaăcondi iilorădeăeligibilitateăaleăsolicitantuluiăşiăaleăexploata ieiăagricole;ă 
✓ verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului;  
✓ verificareaăcon inutuluiăPlanuluiădeăAfaceriăşiăaădocumentelorăanexateăCereriiădeăFinan are.ă 

UlteriorădepuneriiăCereriiădeăFinan areălaăCJFIRăsauăOJFIR,ăseăvaărealizaăoăverificareăaăeligibilit iiăşiă
laăacestănivel.ăInstrumentareaăverific riiăeligibilit iiăseăvaărealizaălaănivelulăaceluiaşiăserviciu care a 
realizată verificareaă conformit ii.ă Exper iiă CEă SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR vor 
completaăFişaădeăverificareă aăeligibilit iiă (E3.1L),ă formulară înăbazaă c ruiaă seă realizeaz ăverificareaă
criteriilorăgeneraleădeăeligibilitateăconformăcerin elorăfişeiătehniceăaăSub-m suriiă19.2ădinăcadrulăPNDRă
2014 – 2020. 

Pentruătoateăproiecteleăfinan ateădeăc treăGAL,ăexpertulăvaăanaliza,ălaăpunctulădeăverificareăaăDeclara ieiă
peăpropriaăr spundereăaăsolicitantului,ădac ăexist ărisculădubleiăfinan ri,ăprin compararea documentelor 
depuseăreferitoareălaăelementeleădeăidentificareăaleăserviciilorăfinan ateăprinăalteăprogrameăsauăm suriă
dinăPNDR,ăcuăelementeleădescriseăînăcerereaădeăfinan are. 
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Pentruăproiecteleădeăinvesti ii/sprijinăforfetar,ăînăetapaădeăevaluareăaăproiectului,ăexceptândăsitua iaăînă
careăînăurmaăverific riiădocumentareăaăcondi iilorădeăeligibilitateăesteăevident ăneeligibilitateaăcereriiădeă
finan are,ăexper iiăCEăvorărealizaăvizitaăpeăterenă(înştiin ând,ăînăprealabilăşiăreprezentan iiăGAL,ăcareăpot 
asistaălaăverificare,ăînăcalitateădeăobservatori),ăpentruătoateăproiecteleăcareăvizeaz ămoderniz riă(inclusivă
dot ri),ăextinderi,ărenov ri,ăînăscopulăasigur riiăc ădateleăşiăinforma iileăcuprinseăînăanexeleătehniceăşiă
administrative corespund cu elementeleăexistenteăpeăamplasamentulăpropus,ăînăsensulăcorel riiăacestora.ă
Concluziaăprivindărespectareaăcondi iilorădeăeligibilitateăpentruăcererileădeăfinan areăpentruăcareăs-a decis 
verificareaăpeăterenăseăvaădaănumaiădup ăverificareaăpeăteren.ă 

Verificarea eligibilit iiăseărealizeaz ăînătermenădeătreiăzileăpentruăcererileădeăfinan areăcareănuăimplic ă
vizit ăpeăterenăşiămaximumăcinciăzileăpentruăproiecteleăcareăincludăvizit ăpeăteren.ăÎnăcazulăînăcareăesteă
necesar ăsolicitareaădeăinforma iiăsuplimentareăînăetapaădeăverificareăaăeligibilit ii,ăacesteătermeneăseă
potăprelungiăcuătermenulămaximănecesarăpentruăprimireaăr spunsuluiădinăparteaăsolicitantului.ăPentruă
situa iileăînăcareătermeneleădeăverificareănuăpotăfiărespectate,ădep şireaăacestoraăvaăfiăpermis ăpe baza 
uneiămotiva iiăîntemeiate,ăaprobateădeăDirectorulăOJFIR/CRFIR. 
Expertulăverificatorăpoateăs ăsoliciteăinforma iiăsuplimentareăînăetapaădeăverificareăaăeligibilit ii,ădac ă
esteăcazul.ăSolicit rileădeăinforma iiăsuplimentareă(formularăE3.4L)ăpotăfiăadresateăoăsingur ădat ădeă
c treăentitateaălaăcareăseăafl ăînăevaluareăcerereaădeăfinan areăsolicitantuluiăsauăGAL-ului,ăînăfunc ieădeă
naturaăinforma iilorăsolicitate.ăTermenulădeăr spunsălaăsolicitareaădeăinforma iiăsuplimentareănuăpoateă
dep şiăcinciăzileădeălaămomentulălu riiălaăcunoştin ădeăc treăsolicitant/GAL.ăInforma iile nesolicitate 
transmiseăprinăformularulăE3.4Lădeăc treăsolicitant/GALănuăvorăfiăluateăînăconsiderare.ăDeăasemenea,ă
nuăseăvorăluaăînăconsiderareăclarific rileădeănatur ăs ăcompleteze/modificeădateleăini ialeăaleăproiectuluiă
depus.ăClarific rileăadmiseăvorăfaceăparteăintegrant ădinăCerereaădeăfinan are,ăînăcazulăînăcareăproiectulă
vaăfiăselectat.ăÎnăsitua iiăexcep ionale,ăseăpotăsolicitaăşiăalteăclarific ri,ăaăc rorănecesitateăaăap rutăulterioră
transmiteriiăr spunsuluiălaăinforma iileăsuplimentareăsolicitateăini ial.ă 
UnăexemplarăalăCererilorădeăfinan areă(copie,ăînăformatăelectronică- CD) care au fost declarate neeligibile 
deăc treăOJFIR/CRFIRăvorăfiărestituiteăsolicitan iloră(laăcerere),ăpeăbazaăunuiăproces-verbal de restituire, 
încheiat în 2 exemplare, semnatădeăambeleăp r i.ăAcesteaăpotăfiăcorectate/completateăşiăredepuseădeăc treă
solicitan iălaăGAL,ăînăcadrulăurm toruluiăApelădeăselec ieălansatădeăGALăpentruăaceeaşiăm sur .ăCererileă
deăfinan areăref cuteăvorăintraădinănouăîntr-unăprocesădeăevaluareăşiăselec ieălaăGALăşiăvorăfiăredepuseă
laăOJFIR/CRFIRăînăbazaăRaportuluiădeăselec ieăaferentănouluiăApelădeăselec ieă lansatădeăc treăGALă
pentruăaceeaşiăm sur .ăCererileădeăfinan areăpotăfiădeclarateăneeligibileădeămaximumădou ăoriădeăc treă
OJFIR/CRFIR, în cadrul sesiuniiădeăprimireăaăproiectelorălansat ădeăAFIR.ăCelelalteădou ăexemplareă
aleăCererilorădeăfinan areădeclarateăneeligibileăvorăr mâneălaăentit ileălaăcareăauăfostădepuse,ăpentruă
eventualeăverific riăulterioareă(Audit,ăDCA,ăCurteaădeăConturi,ăcomisariăeuropeni,ăeventualeăcontesta iiă
etc.),ărespectiv:ăunăexemplarăoriginalălaăstructuraăresponsabil ădinăcadrulăAFIRăşiăunăexemplarăcopieălaă
GAL.   

Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăverificareăaăconformit iiăşiăeligibilit ii,ăsolicitan iiăaleăc rorăcereriădeă
finan areăauăfostădeclarateăeligibile/neeligibileăprecumăşiăGAL-urileăcareăauărealizatăselec iaăproiecteloră
voră fiă notifica iă deă c treă CEă SLIN/SAFPDă - OJFIR/CRFIR/ CE SIBA - CRFIR privind rezultatul 
verific riiăcererilorădeăfinan are.ăGAL va primi o copie a formularului comunicat solicitantului, prin e-
mail cu confirmare de primire. 
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CAPITOLUL 9 - CONTRACTAREA FONDURILOR 

Dup ăîncheiereaăetapelorădeăverificareăaăCereriiădeăfinan are,ăinclusivăaăverific riiăpeăterenădac ăesteă
cazul (pentru proiectele de investi ii/cuăsprijinăforfetar),ăexper iiăCEăSLIN/SAFPD/SIBAăCRFIRăvoră
transmiteă c treă solicitantă formularulă deă Notificareă aă solicitantuluiă privindă semnareaă
Contractului/Decizieiădeăfinan areă(formularăE6.8.3L).ă 

ToateăContracteleădeăfinan areă(C1.1L)ăseăîntocmescăşiăseăaprob ălaănivelăCRFIRăşiăseăsemneaz ădeă
c treăbeneficiarăcuărespectareaăprevederilorăşiăaătermenelorăprev zuteădeăManualulădeăprocedur ăpentruă
evaluarea,ă selectareaă şiă contractareaă cereriloră deă finan areă pentruă proiecteă aferenteă sub-m surilor,ă
m surilorăşiăschemelorădeăajutorădeăstatăsauădeăminimisăaferenteăProgramuluiăNa ionalădeăDezvoltareă
Rural ă 2014ă – 2020 (Cod manual: M01–01).ă Dup ă semnareaă Contractelor/Deciziiloră deă finan are,ă
expertulăSLIN/SAFPD/SIBAăCRFIRăvaătransmiteăc treăGALăoăadres ăde înştiin areăprivindăîncheiereaă
angajamentuluiă legal,ă dină careă s ă reias ă celă pu ină num rulă şiă dataă angajamentuluiă legal,ă valoareaă
nerambursabil ăcontractat ăşiădenumireaăbeneficiarului. 
PentruăContractele/Deciziileădeăfinan areăaferenteăproiectelorădeăinvesti ii/sprijinăforfetarăseăvorărespectaă
paşiiăproceduraliăşiăseăvorăutilizaămodeleleădeăformulareădinăcadrulăManualuluiădeăprocedur ăpentruă
evaluarea,ă selectareaă şiă contractareaă cereriloră deă finan areă pentruă proiecteă aferenteă sub-m surilor,ă
m surilorăşiăschemelorădeăajutorădeăstatăsauădeăminimisăaferenteăProgramuluiăNa ionalădeăDezvoltareă
Rural ă 2014ă – 2020 (Cod manual: M 01–01)/modificare contracte -  Manuală deă procedur ă pentruă
implementare – Sec iuneaăI:ăModificareaăcontractelorădeăfinan are/Deciziilorăde finan are,ă(Codămanual:ă
M 01-02),ăînăfunc ieădeăm suraăaleăc reiăobiectiveăsuntăatinseăprinăproiectăşiăînăfunc ieădeăcerereaădeă
finan areăutilizat .ă 

Cursulădeăschimbăutilizatăseăstabileşteăastfel: 

• pentruăm surileăpentruăcareăregulamenteleăeuropeneănuăprev dăpl iăanualeădeăsprijinăesteăcursulă
euro-leuădeălaădataădeă1ăianuarieăaăanuluiăînăcareăaăfostăluat ădeciziaădeăacordareăaăfinan rii,ă
respectivă anulă semn riiă contractuluiă deă finan are,ă publicată peă paginaă webă aă B nciiă Centrală
Europene http://www.ecb.int/index.html;  

• pentruăm surileăînăcadrulăc roraăsprijinulăseăacord ăînăpl iăanuale,ăcursulădeăschimbăaplicabilă
fiec reiăpl iăvaăfiăcursulădeăschimbăBCEăvalabilăpentruădataădeă1ăianuarieăaăanuluiăpentruăcareă
se efectueaz ăplataărespectiv . 

Expertulă CEă SLIN/SAFPD/SIBAă CRFIRă poateă solicitaă informa iiă suplimentareă beneficiaruluiă înă
vedereaăîncheieriiăContractului/Decizieiădeăfinan are,ăprinăintermediulăformularuluiăC3.4L. 

Înă cazulă neîncheieriiă sauă încet riiă Contractelor/Deciziiloră finan ateă prină Sub-m suraă 19.2,ă
SLIN/SAFPD/SIBAă CRFIRă areă obliga iaă deă aă transmiteă iă c treă GALă oă copieă aă decizieiă deă
neîncheiere/încetare.ăSumeleăaferenteăContractelor/Deciziilorăneîncheiate/încetateăseărealoc ăGAL,ăînă
vedereaă finan riiă unuiă altă proiectă dină cadrulă aceleaşiă m suriă SDLă înă careă eraă încadrată ă proiectulă
neîncheiat/încetat.  

În cazul proiectelor pentru care nu s-auăîncheiatăContracteădeăfinan are,ăprecumăşiăînăcazulăContracteloră
deăfinan areăîncetate,ăbeneficiariiăpotăsolicitaărestituireaăcereriiădeăfinan are,ăexemplarăcopie,ăînăformată
electronic (CD). 

Peă totă parcursulă derul riiă Contractelor/Deciziiloră deă finan are,ă AFIRă poateă dispuneă reverificareaă
proiectuluiă dac ă esteă semnalat ă oă neregul ă asupraă aplic riiă proceduriiă deă evaluare,ă contractareă şiă
implementareăceăridic ăsuspiciuniădeăfraud .ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ăc ăs-aăprodusăoăneregul ăînă
acesteăetapeădeăevaluareăşiăderulareăaăContractului/Decizieiădeăfinan are,ăAFIRăpoateădispuneăîncetareaă
valabilit iiăangajamentuluiălegal printr-oănotificareăscris ădinăparteaăAFIR,ăadresat ăbeneficiarului,ăf r ă
nicioăalt ăformalitateăşiăf r ăinterven iaăinstan eiăjudec toreşti. 

http://www.ecb.int/index.html
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Documenteleănecesareăînăvedereaăcontract riiăfondurilorănerambursabile: 

• Documentădeălaăbanc ă/ătrezorerie cuădateleădeăidentificareăaleăacesteiaă iăaleăcontuluiăaferentă
proiectuluiăFEADRă(denumirea,ăadresaăinstitu ieiăfinanciare,ăcodulăIBANăalăcontuluiăînăcareăseă
deruleaz ăopera iunileăcuăAFIR); 

• Certific ate care s ăateste lipsa datoriilor restante fi scale şi sociale ale liderului de proiect 
emise de Direcia General ăa Finan elor Publiceă iăde prim riile pe raza crora îşi au sediul 
socialăşiăpuncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) 
şi, dac ăeste cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor c tre bugetul consolidat 

Certif icatele trebuieăs  men ioneze clar lipsa datorii lor prin men iuneaă„nu are datorii fiscaleăşiăsociale 
sau locale”ăsau bararea rubricii în care ar trebuiăs  fie men ionate. 

Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobat ăaăsumelor negative solicitate la rambursare prin 
deconturile de TVAăşi/ sau alte documente aprobate pentru solu ionarea cererilor de restituire, decizie/ 
documente care au fost aprobate ulterior eliber riiăcertif icatului de atestare fiscal , pentru compensarea 
obliga iilor fiscale de la Sect. A. 

• Cazierul judiciar  al liderului de proiect; 

• Document emis de DSVSA jude ean  pentru proiect, conform Protocolului de colaborare 
dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info; 

• Document emis de DSP jude ean  pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre 
AFIR şi MS publicat pe pagina de internet  www.afir.info 

 
Documentele acestui punct vor fi  emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanare. 
 
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, seciunea: Informaţii 
utile/Protocoale de colaborare; 

• Document emis de ANPM (dac ăesteăcazul); 

• Proiectul tehnic (dup ăcaz). 
 

Odat ăcuădepunereaăCereriiădeăFinan are,ăseăîn elegeăc ăsolicitantulăîşiăd ăacordulăînăceeaăceă
priveşteăpublicareaăatâtăpeăsite-ulăGALăTIMI ULăDEăCENTRUăşiăAFIRăaădatelorădeăcontactă
(denumire,ăadres ,ătitluăşiăvaloareăproiect).ă 
ATEN IEă!ă 
! Cererea de Finan areă depus ă deă solicitant,ă rezultat ă înă urmaă verific rilor,ă modific riloră şiă
complet rilorăefectuateăpeăparcursulăetapeiădeăevaluareăşiăselec ieădevineăobligatorieăpentruăsolicitant; 
! Prină semnareaă Contractuluiă deă Finan are,ă solicitantulă accept ă finan areaă nerambursabil ă şiă seă
angajeaz ăs ăimplementezeăcorectăangajamenteleăasumateăpeăpropriaăr spundere; 
! Beneficiarulăesteăobligatăs ănuăînstr inezeăsau/şiăs ămodificeăsubstantială investi iaărealizat ăprină
proiect pe perioada de valabilitate a Contractului deăFinan are. 

 

 

 

Preciz riăreferitoareălaădurataădeăvalabilitateăşiădeămonitorizareăaăcontractuluiădeăfinan are 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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Durataă deă valabilitateă aă contractuluiă deă finan areă cuprindeă durataă deă execu ieă aă
contractului,ă laă careă seă adaug ă 5ă aniă deă monitorizareă deă laă dataă ultimeiă pl iă efectuate de 
AutoritateaăContractant . 

Deă asemenea,ă peă oă perioad ă deă 5ă aniă deă laă ultimaă tranşaă deă plat ă efectuat ă deăAgen ie,ă
Beneficiarulăseăoblig ăs : 

• respecteăşiăs ămen in ăcriteriileădeăeligibilitateăşiăde selec ie; 
• s ă nuă modificeă obiectiveleă prev zuteă înă Studiulă deă Fezabilitate,ă parteă integrant ă dină

ContractulăşiăCerereaădeăFinan are; 
• s ănuăînstr inezeăinvesti ia; 
• s ănuăîşiăîncetezeăactivitateaăpentruăcareăvaăfiăfinan at. 

 

ATEN IE!ă 
Înăcazulănerespect riiăacestora, sumele acordate vor fi recuperate integral. 

 

Preciz riăreferitoareălaămodificareaăContractuluiădeăfinan areă 

• Beneficiarulă poateă solicit ămodificareaă Contractuluiă deă Finan areă numaiă înă cursulă durateiă deă
execu ieăaăacestuiaăstabilit ăprinăcontractăşiănuăpoateăaveaăefectăretroactiv.ă 

• Oriceă modificareă laă contractă seă vaă faceă cuă acordulă ambeloră p r iă contractante,ă cuă excep iaă
situa iiloră înă careă intervinămodific riă aleă legisla ieiă aplicabileă finan riiă nerambursabile,ă cândă
Autoritateaă Contractant ă vaă notificaă înă scrisă Beneficiarulă cuă privireă laă acesteă modific ri,ă iară
Beneficiarulăseăoblig ăaăleărespectaăîntocmai.ă 

• Beneficiarulă poateă efectuaămodific riă tehniceă şiă financiare,ă înă sensulă realoc riloră întreă liniileă
bugetare,ădac ăacesteaănuăschimb ăscopulăprincipalăalăproiectului,ăşiănuăafecteaz ăfunc ionalitateaă
investi iei,ăcriteriileădeăeligibilitateăşiăselec ieăpentruăcareăproiectulăaăfostăselectatăşiăcontractatăiară
modificareaăfinanciar ăseălimiteaz ălaătransferulădeămaximă10șădinăsumaăînscris ăini ialăîn cadrul 
bugetuluiăîntreăcapitoleăbugetareădeăcheltuieliăeligibileăşiăf r ădiminuareaăvaloriiătotaleăeligibileă
aă proiectului,ă cuă notificareaă prealabil ă aă Autorit iiă Contractante,ă f r ă aă fiă îns ă necesar ă
amendareaăContractuluiădeăFinan areăprinăactăadi ional.  

• BeneficiarulăvaăprezentaăoăNot ăexplicativ ,ăînăcazulăsolicit riiădeămodificareăaăcontractuluiădeă
finan areăprinăactăadi ionalăsauălaăsolicitareaăAutorit iiăContractante. 

• În cazul în care, la depunerea proiectului intensitatea sprijinului a fost de 100%, iar în perioada 
deămonitorizareăseăconstat ăc ăvenitulăactualizatănetă(VAN)ăesteămaiămareădecată0,ăatunciăvaăfiă
calculat ă şiă recuperat ă sumaă corespunz toareă diferen eiă dintreă intensitateaă sprijinuluiă initială
(100ș)ăşiăintensitateaăsprijinuluiărezultat .  

 

OriceămodificareălaăContractulădeăFinan areăsauălaăanexeleăacestuiaăseărealizeaz ăînăscrisăprinăNot ă
deăaprobare.ăNoteleădeăaprobareăvorăfiăîncheiateăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiăContractulădeăFinan are.ă
Astfel: 

• Înăcazulămodific riiă adresei,ă aă sediuluiă administrativ,ăaăcontuluiăbancară sauăalăb nciiăpentruă
proiectulă PNDR,ă înă cază deă înlocuireă aă responsabiluluiă legală sauă administratoruluiă f r ă aă seă
modifica. 

• Dateleă deă identificareă aleă beneficiarului,ă Beneficiarulă seă oblig ă aă notificaă Autoritateaă
Contractant. 
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• NotificareaăBeneficiaruluiăvaăfiăînso it ădeădocumenteăjustificativeăeliberateăînăconformitateăcuă
legisla iaăînăvigoareădeăautorit ileăcompetente. 

• Conformă prevederiloră art.ă 2ă (2)ă dină Regulamentulă (UE)ă nr.ă 1306/2013ă privindă finan area,ă
gestionareaăşiămonitorizareaăpoliticiiăagricoleăcomuneăşiădeăabrogareăaăRegulamenteloră(CEE)ă
nr.ă352/78,ă(CE)ănr.ă165/94,ă(CE)ănr.ă2799/98,ă(CE)ănr.ă814/2000,ă(CE)ănr.ă1290/2005ăşiă(CE)ă
nr.ă485/2008ăaleăConsiliului,ăînăsensulăfinanț rii,ăalăgestion riiăşiăalămonitoriz riiăPAC,ă„for aă
major ”ăşiă„circumstan eleăexcep ionale”ăsuntărecunoscute,ăînăspecial,ăînăurm toareleăcazuri: 

(a) decesul reprezentantului legal al beneficiarului; 

(b)ăincapacitateaăprofesional ăpeătermenălungăaăbeneficiarului; 

(c)ăoăcatastrof ănatural ăgrav ăcareăafecteaz ăputernicăinvesti ia; 

(d)ădistrugereaăaccidental ăaăcl dirilorădestinateăinvesti iei; 
(e)ăexpropriereaăîntregiiăinvesti iiăsauăaăuneiămariăp r iăaăacesteia,ădac ăexpropriereaărespectiv ă

nuăarăfiăpututăfiăanticipat ălaădataădepuneriiăcererii. 
Înă cazulă apari ieiă for eiă majore/ă circumstan eloră excep ionale,ă cază înă careă durataă deă execu ieă aă
proiectuluiăaferentăContractuluiădeăFinan areăseăsuspend ,ăbeneficiarulăareăobliga ia: 

• de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la producerea evenimentului; 

• de a prezentaăAFIRădocumenteăjustificativeăemiseădeăc treăautorit ileăcompeten eăînămaximă
15 zile de la producerea evenimentului; 

- de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la încetarea producerii evenimentului. 

Înăcazulăapari ieiăfor eiămajore/ăcircumstan elorăexcep ionale,ădemonstrat ădeăbeneficiarăprină
depunereaă deă documenteă conformă prevederiloră legisla ieiă înă vigoare,ă nuă seă vaă recuperaă sprijinulă
acordatălaăprimaătranş ăşiănuăseăvaăacordaăsprijinulăaferentătranşeiăaădoua,ăînăcazulăînăcareăsitua iaănuă
poate fi remediat ăînătermenulădeăsuspendareăaăContractuluiădeăfinan are. 

Înă cazulă constat riiă uneiă nereguliă cuă privireă laă încheiereaă oriă executareaă Contractului,ă
inclusivă înă cazulă înă careă beneficiarulă esteă declarată înă stareă deă incapacitateă deă plat ă sauă aă fostă
declanşat ăproceduraăinsolven ei/falimentului,ăprecumăşiăînăsitua iaăînăcareăAutoritateaăContractant ă
constat ăc ăceleădeclarateăpeăproprieăr spundereădeăbeneficiar,ăprinăreprezentan iiăs i,ănuăcorespundă
realit iiăsauădocumentele/autoriza iile/avizeleădepuseăînăvedereaăob ineriiăfinan riiănerambursabileă
suntăconstatateăcaăfiindăneadev rate/ăfalse/ăincomplete/ăexpirate/ăinexacte/ănuăcorespundărealit ii, 
AutoritateaăContractant ă poateă încetaă valabilitateaăContractului,ă deă plină drept,ă printr-o notificare 
scris ăadresat ăbeneficiarului,ăf r ăpunereăînăîntârziere,ăf r ănicioăalt ăformalitateăşiăf r ăinterven iaă
instan eiăjudec toreşti.  

Înăacesteăcazuri,ăbeneficiarulăvaărestituiăintegralăsumeleăprimiteăcaăfinan areănerambursabil ,ă
împreun ăcuădobânziăşiăpenalit iăînăprocentulăstabilităconformădispozi iilorălegaleăînăvigoare,ăşiăînă
conformitateăcuădispozi iileăcontractuale.  

Prinăexcep ie,ăînăsitua iaăînăcareăneîndeplinireaăobliga iilorăcontractualeănuăesteădeănatur ăaă
afectaăcondi iileădeăeligibilitateăşiăselec ieăaăproiectului,ărecuperareaăsprijinuluiăfinanciarăseăvaărealizaă
înămodăpropor ionalăcuăgradulădeăneîndeplinire.  

Anteriorăîncet riiăContractuluiădeăFinantare,ăAutoritateaăContractant ăpoateăsuspendaăcontractulăşi/sauă
pl ileăcaăoăm sur ădeăprecau ie,ăf r ăoăavertizareăprealabil . 

 

CAPITOLUL 10 - AVANSURILE 
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PentruăBeneficiarulă careă aă optată pentruă avansă înă vedereaă demar riiă investi ieiă înă formularulă
Cereriiă deă Finan are,ă AFIRă poateă s ă acordeă ună avansă deă maximă 50șă dină valoareaă eligibil ă
nerambursabil .  

Avansulăpoateăfiăsolicitatădeăbeneficiarăpân ălaădepunereaăprimeiăCereriădeăPlat .ă 

Beneficiarulăpoateăprimiăavansulănumaiădup ăavizareaăachizi ieiăprioritarămajoritar ădeăc treă
AFIR.  

! AFIRăefectueaz ăplataăavansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o 
institu ieăbancar ; 

!ăCuantumulăavansuluiăesteăprev zutăînăcontractulădeăfinan areăîncheiatăîntreăbeneficiarăşiăAFIR. 

Beneficiarulăesteăobligată s ădepun ăoăgaran ieăfinanciar ,ă careă s ăacopereăsumaăsolicitat ă înă
avans în procentădeă100ș,ăeliberat ădeăoăinstitu ieăfinanciar ăbancar ăsauănebancar ăînscris ăînăRegistrulă
SpecialăalăB nciiăNa ionaleăaăRomânieiăsauă(înăcazulăONG-urilor)ăşiăsubăform ădeăpoli ădeăasigurareă
eliberat ădeăc treăoăsocietateădeăasigur ri,ăreglementat ădeălegisla iaăna ional ăînădomeniu,ăconstituit ălaă
dispozi iaăAFIRăpentruăoăperioad ădeătimpămaiămareăcuă15ăzileăcalendaristiceăfa ădeădurataădeăexecu ieă
a contractului.  

Garan iaăpoateăfiăprezentat ădeăbeneficiariiăpriva iăşiăsubăform ădeăpoli ădeăasigurareă 

eliberat ădeăoăsocietateădeăasigur ri,ăautorizat ăpotrivitălegisla ieiăînăvigoare.ă 

Garan iaăesteăeliberat ăînăcazulăînăcareăAFIRăconstat ăc ăsumaăcheltuielilorărealeăefectuate,ăcareă
corespundăcontribu ieiăfinanciareăaăUniuniiăEuropeneăşiăcontribu ieiăpubliceăna ionaleăpentruăinvesti ii,ă
dep şeşteăsumaăavansului.ă 
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CAPITOLUL 11 - ACHIZ I IILE 

Înă func ieă deă tipulă deă beneficiară (public/privat)ă conformă fişeiăm suriiă înă careă seă încadreaz ă
proiectul,ă beneficiariiă voră aplicaă fieă legisla iaă deă achizi iiă publice,ă precumă şiă Manualulă deă achizi iiă
publiceă şiă Instruc iunileă deă achizi iiă pentruă beneficiariă publici,ă fieăManualulă opera ionalădeă achizi iiă
pentruăbeneficiariiăpriva iăaiăPNDRă2014-2020ăşiăInstruc iunileădeăachizi iiăpentruăbeneficiariiăpriva i,ă
înăconformitateăcuăcerin eleăAutorit iiăContractante.ă 

Nerespectareaădeăc treăbeneficiariiăFEADRăaăInstruc iunilorăprivindăachizi iileăpublice/privateă
- anex ă laă contractulă deă finan are,ă atrageă neeligibilitateaă cheltuieliloră aferenteă achizi ieiă deă servicii,ă
lucr riăsauăbunuri. 

Achizi iileăseăvorădesf şuraărespectândălegisla iaăna ional ăspecific ăachizi iilorăpubliceăprecumă
şiăInstruc iunileăşiăManualulădeăachizi iiăpubliceăceăseăvorăanexaăcontractuluiădeăfinan are.ă 

Pentruăaăfacilitaăbunaădesf şurareăaăprocedurilorădeăachizi ii,ăbeneficiariiăvorăfolosiăfişeleădeă
date model, specifice fiecarui tip de investi ie,ăceăseăreg sescăînăinstruc iuni.ă 

Termenulădeăfinalizareăalăachizitiilorăşiădepunereaăacestoraăspreăavizareălaăcentreleăregionale,ă
seă vaă corelaă cuă termenulă limit ă înă careă trebuieă s ă seă încadrezeă depunereaă primeiă tranşeă deă plat ă
men ionat ălaăart. 4 din HG 226/2015.  

Achizi iaă deă lucr riă şiă documenta iileă tehniceă ceă seă voră publicaă înă SEAP,ă voră aveaă laă baz ă
proiectulătehnicădeăexecu ieăavizatăînăprealabilădeăc treăAFIR.ă 

ATEN IE!ă 

Solicitan iiăcareăvorăderulaăproceduraădeăachizi iiăservicii,ăînainteădeăsemnareaăcontractuluiădeăfinan areă
cuăAFIR,ăvorărespectaăprevederileăproceduriiădeăachizi iiăserviciiădinăManualulădeăachizi iiăpostatăpeă
paginaădeăinternetăAFIRăşiăGALăTIMIŞULăDEăCENTRU. 

Înăcontextulăderul riiăachizi iilorăpublice,ăconflictul de interese seădefineşteăprin:ă 

A.ăConflictulădeăintereseăîntreăbeneficiar/comisiileădeăevaluareăşiăofertan i:ă 

Ac ionariatulăbeneficiaruluiă (pân ă laăproprietariiă finali),ă reprezentan iiă legaliăaiăacestuia,ămembriiă înă
structurile de conducere ale beneficiaruluiă(administratori,ămembriăînăconsiliiădeăadministra ieăetc)ă iă
membrii comisiilor de evaluare:  

a. de inăac iuniădinăcapitalulăsubscrisăalăunuiaădintreăofertan iăsauăsubcontractan i;ă 

b. facăparteădinăstructurileădeăconducereă(reprezentan iălegali,ăadministratori,ămembriăaiăconsiliilorădeă
administratieăetc.)ăsauădeăsupervizareăaleăunuiaădintreăofertan iăsauăsubcontractan i;ă 

c. suntăînărela ieădeărudenieăpân ălaăgradulăIVăsauăafinăcuăpersoaneăaflateăînăsitua iileădeămaiăsus.ă 

B.ăConflictulădeăintereseăîntreăofertan i:ă 

Ac ionariatulăofertan iloră (pân ă laăproprietariiă finali),ă reprezentan iiă legali,ămembriiă înă structurileădeă
conducereăaleăbeneficiaruluiă(consiliiădeăadministra ieăetc):ă 

a. De ină pachetulă majoritară deă ac iuniă laă celelalteă firmeă participanteă pentruă aceea iă achizi ieă (OUGă
66/2011);  
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b. Facăparteădinăstructurileădeăconducereă(reprezentan iălegali,ăadministratori,ămembriăaiăconsiliilorădeă
administra ieăetc)ăsauădeăsupervizareăaleăunui alt ofertant sau subcontractant;  

c. Suntăînărela ieădeărudenieăpân ălaăgradulăIVăsauăafinăcuăpersoaneăaflateăînăsitua iileădeămaiăsus.ă 

Nerespectareaădeăc treăbeneficiariiăFEADRăaăInstruc iunilorăprivindăachizi iileăpubliceă/ăprivateă- anex ă
laăcontractulădeăfinan are,ăatrageăneeligibilitateaăcheltuielilorăaferenteăachizi ieiădeăservicii,ălucr riăsauă
bunuri.  

Peăparcursulăderul riiăprocedurilorădeăachizi ii,ă laăadoptareaăoric reiădecizii,ă trebuieăavuteă înăvedereă
urm toareleăprincipii:ă 

❖ Nediscriminarea;  
❖ Tratamentul egal;  
❖ Recunoaştereaăreciproc ;ă 
❖ Transparen a;ă 
❖ Propor ionalitatea;ă 
❖ Eficien aăutiliz riiăfondurilor;ă 
❖ Asumareaăr spunderii.ă 
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CAPITOLUL 12 -   TERMENELEă LIMIT ă ŞIă CONDI IILEă PENTRUă DEPUNEREAă
CERERILORă DEă PLAT ă Aă AVANSULUIă ŞIă Aă CELORă AFERENTEă TRANŞELORă DEă
PLAT  

BeneficiarulăvaăîntocmiărapoarteătehniceăşiăfinanciareăpentruăaăfundamentaăCererileădeăPlat ăînă
conformitate cu Instruciunileădeăplat ,ăAnexaăVălaăContractulădeăfinan are. 

Înăetapaădeăautorizareăaăpl ilor,ă toateăCererileădeăPlat ă trebuieăs ă fieădepuseăini ială laăGALă
pentruăefectuareaăconformit ii,ăiarăulterior,ăcândăseădepunălaăAFIR,ălaădosarulăCereriiădeăPlat ,ăseăvaă
ataşaăşiăfişaădeăverificareăaăconformit iiăemis ădeăGAL.ă 

Beneficiariiăauăobliga iaădeăaădepuneălaăGALă iă laăAFIRăDeclara iileădeăeşalonare,ăconformă
prevederilorăContractului/Decizieiădeăfinan are.  

RectificareaăDeclara ieiădeăeşalonareăseăpoateărealizaăde c treăbeneficiarădeămaximădou ăoriăînă
perioadaădeăexecu ieăaăContractuluiădeăfinan are.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăaprob ăprelungireaădurateiădeă
execu ieăpesteătermenulămaximădeă24/36ădeăluni,ădup ăcaz,ăbeneficiaruluiăiăseăvaămaiăpermiteăoănou ă
rectificare în conformitateăcuănouaăperioad ădeăexecu ieăaprobat .ă 

În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform 
prevederiloră legaleă înă vigoareă beneficiariiă trebuieă s ă depun ă şiă Declara iaă deă eşalonareă aă depuneriiă
Dosarelor CererilorădeăPlat ădistinct ăpentruăTVA.ă 

Pentruădepunereaăprimuluiădosarădeăplat ,ăseăvorăaveaăînăvedereăprevederileăHGănr.ăă226/2015,ă
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînăvigoareălaădataădepuneriiăDosaruluiăCereriiădeăPlat .ă 

DosarulăCereriiădeăPlat ăseădepuneăini ialălaăGALăTIMIŞULăDEăCENTRU,ăînădou ăexemplare,ă
peăsuportădeăhârtie,ălaăcareăseăataşeaz ăpeăsuportămagneticădocumenteleăîntocmiteădeăbeneficiar.ăDup ă
verificareaădeăc treăGAL,ăbeneficiarulădepuneădocumenta iaăînso it ădeăFiaădeăverificareăaăconformit iiă
dosaruluiăCereriiădeăPlat ăemis ădeăc treăGAL,ălaăCRFIR. 

Documenta ia,ăînso it ădeăFişaădeăverificareăaăconformit iiădosaruluiăCereriiădeăPlat ăemis ădeă
c treăGALăTIMIŞULăDEăCENTRUăseădepuneădeăbeneficiarălaăCRFIRă,ăînădou ăexemplareăpeăsuport de 
hârtie,ălaăcareăataşeaz ăpeăsuportămagneticădocumenteleăîntocmiteădeăbeneficiar.ăDosarulăCereriiădeăPlat ă
trebuieăs ăcuprind ădocumenteleăjustificativeăprev zuteăînăInstruc iunileădeăplat ă(Anex ălaăContractulă
deăfinan are),ăcareăseăreg sescăpeăpagina de internet a AFIR www.afir.madr.ro.  

ATEN IE! 

Beneficiarii nu pot depune DosareleăCererilorădeăPlat ă laăCRFIR,ă f r ă s ă fieăverifica iă înă
prealabilădeăGALăTIMIŞULăDEăCENTRUăînăceeaăceăpriveteăconformitatea. 

Concret,ăGALăTIMIŞULăDEăCENTRUărealizeaz ă conformitateaăCererilorădeăPlat ă înăurmaă
verific riiă documenteloră justificativeă prezentateă deă beneficiară conformă cerin eloră Autorit iiă
ContractanteăprezentateăînăInstruc iuniădeăplat ,ăanex ălaăContractulădeăfinan are.ăiarăAutorizareaăseăfaceă
deăc treăCRFIR.ăAutorizareaăCererilorădeăPlat ăpoateăfiăinvalidat ăulteriorăprinăconstatareaădeănereguli.  

Termenulălimit ădeăefectuareăaăpl ilorăc treăbeneficiarăesteădeămaximă90ădeăzileăcalendaristiceă
deă laă dataă înregistr riiă Cereriiă deă Plat ă conforme. Beneficiarul poateă optaă pentruă plataă finan riiă
nerambursabile în maximum cinci tranşe.  

Cuantumulăavansuluiăesteăprev zutăînăcontractulădeăfinan areăîncheiatăîntreăbeneficiarăşiă
AFIR. 
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Valoareaăavansuluiăacordatăseăjustific ădeăc treăbeneficiarăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative 
conformăcerin elorăAutorit iiăContractanteăprezentateăînăInstruc iuniădeăplat ,ăpân ălaăexpirareaădurateiă
maximeădeăimplementareăaăproiectuluiăprev zut ăînăcontractulădeăfinan are,ărespectivălaădataăautoriz riiă
ultimeiătranşeădeăplat . 

Garan iaăfinanciar ăseădepuneăodat ăcuăDosarulăCereriiădeăPlat ăaăavansului şiătrebuieăs ă
fieălaădispozi iaăAFIRăpentruăoăperioad ădeătimpămaiămareăcuă15ăzileăcalendaristiceăfa ădeădurataădeă
execu ieăaăcontractuluiă iăesteăeliberat ăînăcazulăînăcareăAutoritateaăContractant ăconstat ăc ăvaloareaă
cheltuielilor autorizateălaăplat ,ăcareăcorespundăcontribu ieiăfinanciareăaăUniuniiăEuropeneăşiăcontribu ieiă
publiceăna ionaleăpentruăinvesti ii,ădep şeşteăvaloareaăavansului. 

Înăcazulănejustific riiăavansurilorălaătermenulăprev zutămaiăsus,ărecuperareaăsumelorădeăc treă
AFIRăseăfaceăcuăpercepereaădobânzilorăşiăpenalit ilorădeăîntârziereăexistenteăpentruăcrean eăbugetare,ă
calculate pentru perioada de când s-aăacordatăavansulăşiăpân ăînămomentulărecuper rii.ă 

Autoritatea Contractant ă efectueaz ă plataă avansuluiă înă contulă beneficiarului,ă deschisă laă
Trezoreria Statului sauălaăoăinstitu ieăbancar . 

Garan iaăfinanciar ăesteăeliberat ă înăcazulă înăcareăAFIRăconstat ăc ă sumaăcheltuieliloră realeă
efectuate,ăcareăcorespundăcontribu ieiăfinanciareăaăUniuniiăEuropeneăşiăcontribu ieiăpubliceăna ionaleă
pentruăinvesti ii,ădep şeşteăsumaăavansului.ăGaran iaăpoate fiăprezentat ădeăăbeneficiarii priva iăşiăsubă
form ădeăpoli ădeăasigurareăeliberat ădeăoăsocietateădeăasigur ri,ăautorizat ăpotrivitălegisla ieiăînăvigoare. 

Utilizareaăavansuluiăseăjustific ădeăc treăbeneficiarăpeăbaz ădeădocumenteăfinanciar-fiscaleăpân  
laăexpirareaădurateiădeăexecu ieăaăcontractuluiăprev zutăînăcontractulădeăfinan are,ărespectivălaăultimaă
tran ădeăplat .ă 

Beneficiarulă careă aă încasată deă laă Autoritateaă Contractant ă plataă înă avansă şiă solicit ă
prelungireaăperioadeiămaximeădeăexecu ieăaprobateăprinăcontractulădeăfinan are,ăesteăobligatăînainteaă
solicit riiăprelungiriiădurateiădeăexecu ieăini ialeăaăcontractuluiăs ădepunaălaăAutoritateaăContractant ă
documentulă prină careă dovede teă prelungireaă valabilit iiă Scrisoriiă deă Garan ieă Bancar /Nebancar ,ă
poli ădeăasigurareăcareăs ăacopereăîntreagaăperioadaădeăexecu ieăsolicitat ălaăprelungire.ă 

Avansul nuăreprezint ătranş ădeăplat .ă 
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CAPITOLUL 13 - MONITORIZAREA PROIECTULUI 

Monitorizareaăproiectelorăfinan ateăpeăm surileăincluseăînăSDLăşiăaflateăînăimplementareăseăvaă
faceădeă c treăexpertulăevaluatorădinăcadrulăGALTIMIŞULăDEăCENTRU.ăMonitorizarea proiectelor 
presupuneă existen aă unuiă dispozitivă rigurosă şiă transparentă de  vizualizare a modului în care are loc 
gestionareaăfinanciar ăaăimplement riiăSDL,ăcareăs ăpermit ăcolectareaăsistematic ăşiăstructurareaăanual ă
aă dateloră cuă privireă laă activit ileă desf şurate.ă Împreun ă cuămonitorizareaăproiectelor,ă seă vaă efectuaă
evaluareaăşiăcontrolul acestora. 

 

IMPORTANT!  

Peă durataă deă valabilitateă aă Contractuluiă deă Finan are,ă Beneficiarulă trebuieă s ă îşiă asumeă obliga iaă
furniz riiă atâtă c treă GALă TIMIŞULă DEă CENTRUă câtă precumă şiă c treă Autoritateaă Contractant ,ă
ComisieiăEuropeneăşi/ăsauăagen ilorăautoriza i,ăaăoric ruiădocumentăsauăinforma ieăînăm sur ăs ăajuteălaă
realizareaărapoartelorădeămonitorizareăşiăevaluareăaleăproiectului. 
Scopulă principală ală monitoriz riiă esteă deă aă asiguraă implementareaă cuă succes a proiectelor 
finan ateăpeăm surileăincluse în SDL.  

Monitorizarea,ă fiindă ună mecanismă deă asigurareă aă calit iiă proiectelor,ă ă GALăTIMIŞULă DEă
CENTRUăvaămonitorizaătoateăaspecteleăpentruăaăînregistraăeviden eăcuăprivireălaăprogresulărealizatăînă
raport cu planul de implementare. În cazurile în care se constat ădevieriăfa ădeăindicatoriiăstabili iăseă
voră identificaă modalit iă deă interven ieă înă vedereaă unoră m suriă corective.ă Depistareaă dină timpă aă
problemeloră cuă careă seă confrunt ă beneficiarulă unuiă proiect,ă luareaă operativ ă aă deciziiloră asupraă
implement rii,ă recomand rileă f cuteă deă c treă GALă atâtă înă ceeaă ceă priveşteă implementareaă
corespunz toareă aă proiectuluiă câtă iă folosireaă corect ă iă eficient ă aă resurselor,ă potă duceă laă salvareaă
proiectului.  

Procesulădeămonitorizareăvizeaz ădou ăelementeăaleăunuiăproiect:ăactivit ileăşiăresursele,ăeleă
fiindă supuseă uneiă analizeă înă raportă cuă rezultateleă finaleă contractuale.ă Documentulă careă st ă laă bazaă
monitoriz riiăesteăPlanulădeă implementareăalăproiectuluiădinăCerereaădeăFinan areăaă fiec ruiăproiect.ă
Documentele care se elaboreaz ăprinămonitorizareă constituieăPortofoliulădeămonitorizare,ă şiă con ineă
rapoarte,ărecomand riăc treăechipaădeăimplementare,ăeviden eăpeăcareăseăbazeaz ărapoarteleăetc.ă 

Înăconcordan ăcuăplanulădeămonitorizareăseăvorăculegeăînămodăsistematicădateădespre progresul 
proiectului,ăseăvorăprelucraăşiăăinterpreta,ăiarărezultateleăseăvorăcentralizaăsubăformaăunorărapoarteădeă
monitorizareăînăfunc ieădeăspecificulăproiectului.ă 

Fiecareăraportădeămonitorizareăvaă includeăobserva iiăcuăprivireă laăstadiulădeă implementare a 
proiectuluiăînăraportăcuăplanulăini ial,ărecomand riăpentruăaăremediaăeventualeleăîntârzieriăsauădevieriădeă
laăplanulă ini ial,ăsugestiiăpentruăinterven iiă înăvedereaăasigur riiă realiz riiă indicatorilor,ăurm rindu-se 
totodat ă iăinterven iileăameliorativeăcareăpotăinfluen aădemersurileăproiectului. 

Peăparcursulă activit iiă deămonitorizareă seăvorăurm riăurm toareleă aspecte:ă amendamenteă laă
contract,ăstadiulăproiectului,ăactivit iăimplementateăînăperioadaădeăraportare,ăstadiulărealiz riiăm suriloră
corective,ă precumă şiă respectareaă termeneloră stabilite,ă pentruă cazurileă înă careă GALă aă f cută astfelă deă
recomand ri,ă activit ileă cuă impactă asupraă dezvolt riiă durabileă (economic,ă socială şiă deă mediu)ă
întreprinseă înă perioadaă raportat ,ă activit ileă întreprinseă în perioadaă raportat ă cuă relevan ă asupraă
egalit iiădeăşanse,ăstadiulălaăcareăseăafl ăachizi iileăpubliceăconformăcalendaruluiăstabilităînăCerereaădeă
Finan are,ăpl iăefectuateăînăperioadaădeăraportare,ăindicatori,ămodific riăprevizionateăfa ădeăceeaăceăs-
aăstabilităînăcontractulădeăfinan areălaănivelulăproiectului.ă 
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Aten ie! 

Activeleăcorporaleăşiănecorporaleărezultateădinăimplementareaăproiectelorăfinan ateăpeăm surileăincluseă
în SDL,ătrebuieăs ăfieăincluseăînăcategoriaăactivelorăpropriiăaleăBeneficiaruluiăşiăs ăfieăutilizateăpentruă
activitateaăcareăaăbeneficiatădeăfinan areănerambursabil ăpentruăminimumă5ăaniădeă laădataăefectu riiă
ultimeiăpl i. 

 

 

 

 


