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

sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a 

teritoriului GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche şi constituie un suport informativ complex 

pentru depunerea cererilor de finanțare, precum și pentru contractarea și implementarea 

angajamentelor legale conform cerinţelor specifice ale GAL si PNDR 2014-2020. Acest 

document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. 

 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru depunerea, contractarea şi derularea 

proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine informații privind condițiile generale de 

eligibilitate a cheltuielilor, pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele pe 

care trebuie să le prezentaţi, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi 

completării corecte a documentelor. 

 

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

actualizărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este 

publicată pe pagina de internet www.galmuntiimacinului.ro 

 

Solicitanții pot solicita informații si clarificări legate de completarea și depunerea dosarului 

Cererii de Finanțare fie direct la sediul nostru din localitatea CERNA, str. Scolii, nr. 2, 

județul Tulcea, fie prin telefon: 0746 290 266, 0742 248 828 sau e-mail la una din adresele: 

office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro sau prin accesarea paginii noastre de 

internet: www.galmuntiimacinului.ro 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  11  DDEEFFIINNIIŢŢIIII  ŞŞII  AABBRREEVVIIEERRII  

 
11..11  DDEEFFIINNIIŢŢIIII      
 

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

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

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

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

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect 

și pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de 

finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului 

financiar nerambursabil; 

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - 

aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; 

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, 

drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi 

alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din 

FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 

2014-2020; 

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.  

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.  

Drum modernizat - Drumul care are partea carosabilă acoperită cu una din următoarele 

categorii de îmbrăcăminţi: beton-ciment, asfaltice de tip greu şi mijlociu; 

Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR; 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea 

proiectului în vederea contractării; 

Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil 

oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, 

menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului; 

Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane juridice în baza unor 

criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a 

Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea conditiilor 

contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR. 

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 
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Infrastructura turistica - totalitatea bunurilor mobile si imobile / mijloacelor/ echipamentelor 

prin care resursele atractive ale teritoriului sunt exploatate turistic;  

Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă; 

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca 

urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză 

„Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni 

pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;  

Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea 

infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este 

cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe 

amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.  

Modernizare drum – reprezintă amenajarea complexă a unui drum existent, prin 

sistematizarea elementelor geometrice şi aplicarea unei îmbrăcăminţi moderne în cadrul unui 

sistem rutier dimensionat conform reglementărilor tehnice în vigoare. 

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

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

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

servicii contra unei plăți. 

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din 

FEADR; 

Strategie de Dezvoltare Locală - Document transmis GAL-uri către Autoritatea de 

Management și care sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile 

și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei 

LEADER; 

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 

încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate 

prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la 

valoarea eligibilă a proiectului;  

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / 

sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual 

şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul 

pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate 

financiar integral de către beneficiarul proiectului;  

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, 

lucrări; 
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Zi – zi lucrătoare, daca nu se precizeaza altfel. 

 
11..22  AABBRREEVVIIEERRII    
 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare 

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

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

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR; 

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean  
CS – Comitet de selecție  
DI – Domeniu de intervenție  
DLINRNDR – Direcţia LEADER, Investiții Neagricole și RNDR  
GAL - Grup de Acţiune Locală  
GAL MM-DV – Grupul de Acțiune Locală Muntii Macinului - Dunarea Veche 

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală; 

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole  

din cadrul AFIR; 

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CI SLIN – CRFIR/OJFIR  –  Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și 

Investiții Non-agricole -  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul 

Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

OG – Ordonanța Guvernului  
OUG - Ordonanța de urgenta a Guvernului 
UAT – Unitate Administrativ Teritorială 

HCL – Hotărâre a Consiliului Local  
DALI - Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii 
MJ - Memoriu justificativ 
SF - Studiu de fezabilitate 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  22  PPRREEVVEEDDEERRII  GGEENNEERRAALLEE  

 

22..11  CCOONNTTRRIIBBUUŢŢIIAA  MMĂĂSSUURRIIII  99//66BB  ––    VVAALLOORRIIFFIICCAARREEAA  TTUURRIISSTTIICCĂĂ  AA  PPAATTRRIIMMOONNIIUULLUUII  NNAATTUURRAALL,,  

IISSTTOORRIICC  ȘȘII  CCUULLTTUURRAALL  AALL  TTEERRIITTOORRIIUULLUUII  MMUUNNȚȚIIII  MMĂĂCCIINNUULLUUII  --  DDUUNNĂĂRREEAA  VVEECCHHEE  
 

Măsura 9/6B Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al 

teritoriului Munții Măcinului - Dunărea Veche din Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului 

GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche își propune dezvoltarea turismului ca o prioritate, dat 

fiind potențialul turistic existent în teritoriu. Acest potențial justifică sprijinul financiar 

acordat reabilitării infrastructurii turistice și valorificării patrimoniului natural, istoric și 

cultural, pentru includerea acestora în circuitul turistic și promovarea lor în scopul atragerii 

turiștilor. Implementarea acestei măsuri contribuie la îmbunătățirea gradului de atractivitate 

a teritoriului și, indirect, la crearea de noi locuri de muncă. Investițiile în turism și cultură vor 

permite teritoriului să folosească avantajele oferite de potențialul turistic și patrimoniul 

cultural în identificarea și consolidarea identității proprii, pentru a-și îmbunătăți avantajele 

competitive, atât pe piețe tradiționale cât și pe piețe noi, în formare. Valorificarea atracțiilor 

turistice din teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche (naturale – Rezervația Parcul Național 

Munții Măcinului, Lacul Iacobdeal, culturale - manifestari folclorice, festivaluri consacrate 

(Festivalul internațional al păstoritului - Sarighiol de Deal, Cosia - Cerna etc), istorice (Cetatea 

Troesmis, situri arheologice) poate contribui la creșterea  economică a acestui teritoriu în 

declin, prin favorizarea apariției și dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu 

competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori. Pentru ca aceste 

resurse și atracții naturale să aducă venit și plus de valoare trebuie să fie susținute de 

infrastructură necesară de cazare (spații de cazare) și de facilități "publice" specifice 

turismului. Valorificarea atracțiilor turistice este în mare parte limitată de calitatea 

infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor, în general, și a serviciilor de agrement, în 

special, toate acestea constituind obstacole majore în dezvoltarea turismului.  

Această măsură își propune să constribuie la dezvoltarea (incubarea) activităților turistice 

din teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche prin punerea în valoare a potențialului 

turistic și realizarea unui turism competitiv. 

Masura 9/6B Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriului 

Munții Măcinului - Dunărea Veche contribuie la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală al 

Reg(UE) 1305/2013 iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Obiectivele specifice locale ale măsurii 9/6B sunt: 

• creșterea valorii adăugate în activitățile de turism; 

• crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice; 

• creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor. 

Măsura 9/6B Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriului 

Munții Măcinului - Dunărea Veche contribuie la  prioritatea 6 prevazuta la art.5, Reg.(UE) 
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nr.1305/2013, respectiv P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii  economice in zonele rurale. 

Măsura 9/6B Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriului 

Munții Măcinului - Dunărea Veche contribuie la atingerea Priorității Locale 2 a SDL GAL 

Munții Măcinului - Dunărea Veche, respectiv PL2. Creșterea competitivității teritoriului Munții 

Măcinului - Dunărea Veche. 

Măsura 9/6B Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriului 

Munții Măcinului - Dunărea Veche corespunde obiectivelor art. 20, alin. (1) lit. (e) al Reg. 

(UE) nr.1305/2013. 

Măsura 9/6B Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriului 

Munții Măcinului - Dunărea Veche se încadrează în domeniul de intervenție 6B, 6. 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale, respectiv (b) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

Valoarea adăugată a Măsurii 9/6B Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și 

cultural al teritoriului Munții Măcinului - Dunărea Veche este data de faptul ca va contribui la: 

• stimularea activităților turistice generatoare de venit în teritoriul GAL și implicit la 

creșterea competitivității economice a teritoriului; 

• promovarea identității locale și culturale; 

• păstrarea viabilității și stabilității localităților rurale din teritoriul Munții Măcinului - 

Dunărea Veche; 

• valorificarea locală integrată a resurselor teritoriului. 

 

22..22  CCOONNTTRRIIBBUUŢŢIIAA  PPUUBBLLIICCĂĂ  TTOOTTAALLĂĂ  AA  MMĂĂSSUURRIIII  99//66BB  
 

Suma disponibilă pe Măsura 9/6B: 42.860 euro 

 

Contribuţia naţională: 10,68% = 4,577,45 euro 

Contribuţia FEADR: 89,32% = 38.282,55 euro 

 

22..33  TTIIPPUULL  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  
 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013;  

 

22..44  SSUUMMEE  ((AAPPLLIICCAABBIILLEE))  ȘȘII  RRAATTAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  
 

Investițiile finanțate prin această măsura sunt investiții de interes public, negeneratoare de 

profit. 
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Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile și nu va depăși valoarea de: 42.860 euro/ proiect. 

 

ATENTIE !  
Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele 
proiectului și categoriile de cheltuieli să fie corect încadrate în bugetul indicativ. Costurile 
prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei 
bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț – calitate și al 
eficientei.  

 

22..55  LLEEGGIISSLLAAŢŢIIEE  EEUURROOPPEEAANNĂĂ  ŞŞII  NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  AAPPLLIICCAABBIILLĂĂ    
 

Legislaţia europeană 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 

european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune 

şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 

nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului. 

Regulamentul (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 

2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de 

aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește 

metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea 

obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de 

intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene. 
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Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime; 

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere 

a unor dispoziții tranzitorii; 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR); 

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte 

organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea 

monedei euro; 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013. 

Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 

1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în 

aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare; 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de 

aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin acordat din 

Fondul europena agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în 

aplicare C(2015) 3508. 

 

Legislaţia naţională 

Legea 215/2011 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice; 

Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
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Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din 
Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice; 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările 

ulterioare;  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi 

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei 

de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole specializate ce 

va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ordinul nr. 2.828 din 24 decembrie 2015 al Ministrului Culturii pentru modificarea anexei 

nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu 

modificările ulterioare. 

 

22..66  AARRIIAA  DDEE  AAPPLLIICCAABBIILLIITTAATTEE  AA  MMĂĂSSUURRIIII  ((tteerriittoorriiuull  aaccooppeerriitt  ddee  GGAALL))  
 

GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche acoperă teritoriul administrativ al 16 comune din 

județul Tulcea, respectiv: Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, 

Hamcearca, Horia, Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia și 

Valea Teilor. 

Investiţiile sprijinite prin măsura 9/6B trebuie să fie realizate în teritoriul GAL.  

 
CCAAPPIITTOOLLUULL  33  DDEEPPUUNNEERREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 
33..11  LLOOCCUULL  DDEEPPUUNNEERRIIII  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

  

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 2 exemplare în format de 

hârtie: 1(un) Original şi 1(o) Copie, însoţite fiecare de copia electronică la sediul GAL Munții 

Măcinului -  Dunarea Veche. 

*Solicitantul trebuie să se asigure ca va pastra un dosar martor identic cu exemplarul depus la 

GAL. 
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Sediul GAL Munții Măcinului -  Dunarea Veche: sat CERNA, Str. Școlii nr.2, comuna Cerna, 

judeţul Tulcea. 

Program de lucru cu publicul: 10:00 – 14:00 de luni până vineri. 

 
33..22    PPEERRIIOOAADDAA  DDEE  DDEEPPUUNNEERREE  AA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 
Depunerea proiectelor pe Măsura 9/6B se va face în sesiuni succesive, ce vor fi deschise minim 

30 de zile calendaristice, conform Calendarului estimativ de lansare afişat pe site-ul GAL 

www.galmuntiimacinului.ro, până la epuizarea fondurilor. 

Numarul sesiunilor este dependent de valoarea fondurilor contractate în sesiunile anterioare. 

 
33..33    AALLOOCCAARREEAA  PPEE  SSEESSIIUUNNEE  
 
Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 42.860 euro si reprezintă alocarea 

disponibila aferenta măsurii 9/6B. 

 

33..44    PPUUNNCCTTAAJJUULL  MMIINNIIMM  PPEENNTTRRUU  UUNN  PPRROOIIEECCTT  
 

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 20 

puncte. 

 

33..55    VVAALLOOAARREEAA  MMAAXXIIMMAA  AA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  NNEERRAAMMBBUURRSSAABBIILL  PPEENNTTRRUU  UUNN  PPRROOIIEECCTT  
 

Valoarea maxima a sprijinului nerambursabil este de 42.860 euro/proiect. 

 

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  44  CCAATTEEGGOORRIIIILLEE  DDEE  BBEENNEEFFIICCIIAARRII  EELLIIGGIIBBIILLII  

 
Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 9/6B  sunt:  

• Comunele, prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare; 

• Asociațiile de dezvoltare intercomunitară (A.D.I.) realizate între comune și înființate 

conform legislației naționale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice 

locale cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2000 

cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare); 

• ONG-uri, definite conform legislației naționale în vigoare (Ordonanța Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare); 

• Administratorii ariilor naturale protejate aflate pe teritoriul GAL Muntii Macinului - 

Dunarea Veche. 

 

ATENŢIE!  
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Sunt eligibile doar comunele şi asociaţii ale comunelor situate în teritoriul GAL Munții 

Măcinului - Dunarea Veche.  

Sunt eligibile doar ONG-urile  cu sediile în teritoriul GAL Munții Măcinului - Dunarea Veche. 

Ca exceptie, pentru administratorii ariilor naturale protejate din teritoriul Munții Măcinului – 

Dunărea Veche se accepta ca sediile acestora sa fie situate in afara teritoriului Munții 

Măcinului - Dunarea Veche daca se demonstreaza ca aria naturala protejata / localizarea 

investitiei se afla in teritoriul Munții Măcinului - Dunarea Veche.  

Nu sunt eligibile cererile de finanţare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor. 

Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. 

Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este preşedintele consiliului 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru ca proiectul depus de o A.D.I. să fie încadrat în finanțarea alocată Masurii M9/6B din 

SDL GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche este obligatoriu ca toate comunele din cadrul 

A.D.I., beneficiare ale proiectului să fie localizate în teritoriul GAL Munții Măcinului - Dunărea 

Veche. 

 

Beneficiari indirecți (grup țintă) ai Masurii 9/6B: 

• Antreprenorii din domeniul turismului (structurile de cazare și alți prestatori de servicii 

turistice); 

• Turiștii; 

• Furnizorii de diferite materii prime/alimente/produse locale;  

• Operatorii economici din domenii conexe – dezvoltarea turismului la nivel local 

favorizează apariția și dezvoltarea operatorilor economici locali din domenii conexe – 

transport, comerț, meșteșuguri etc. 

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  55  CCOONNDDIIŢŢIIII  MMIINNIIMMEE  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUUUUII  

 

55..11  AACCŢŢIIUUNNII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ŞŞII  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  
 

➢ Acțiuni eligibile: 

Acțiuni materiale : 

- Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum și crearea/ 

modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; 

- Construirea/modernizarea punctelor (foișoarelor) de observare/filmare/fotografiere; 

- Construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice de tip 

natural, istoric, cultural, arhitectural etc;  

- Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică; 

- Construirea de piste pentru cicloturism; 
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- Renovarea obiectivelor turistice (case memoriale, muzee, obiective de patrimoniu - 

biserici, centre culturale expozitionale etc., cu includerea acestora în circuitul 

turistic); 

- Investitii legate de înființarea și amenajarea de trasee turistice, tematice (ex: “drumul 

vinului”, al "olăritului”, al „cioplitorilor în lemn”) etc. 

- Alta investitie in infrastructura turistica 

Actiuni imateriale: 

- Acțiuni de realizare materiale de informare și promovare (cataloage, broșuri, hărti, 

postere, situri web, CD-uri, DVD-uri etc). 

ATENTIE! 

Acțiunile de realizare materiale de informare și promovare (cataloage, broșuri, hărti, 

postere, situri web, CD-uri, DVD-uri etc pot constitui doar parte secundara a unui 

proiect de investitii (actiuni materiale) iar bugetul alocat acestora nu poate depasi 

suma de 10.000 Euro. Actiunile imateriale trebuie să fie realizate integrat la nivelul 

întregului teritoriu Munții Măcinului - Dunărea Veche. 

- realizare proiect tehnic, studii de fezabilitate/memorii justificative și alte 

documentații necesare implementării proiectului, așa cum sunt ele menționate în 

legislația națională, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar pentru 

proiectele care nu prevăd construcții (ci doar reabilitare), în limita a 5%. 

 

➢ Acțiuni neeligibile: 

• Actiuni neeligibile specifice: 

- achizitionarea de teren; 

- achizitionarea de cladiri. 

 

55..22  CCOONNDDIIŢŢIIII  MMIINNIIMMEE  DDEE  EELLIIGGIIBBIILLIITTAATTEE  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  
 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: 
Documente verificate:  

Certificat de inregistrare fiscala, Actele juridice de înființare și funcționare, specifice 
fiecărei categorii de solicitanți. 
 

• Proiectul se incadreaza in categoria de actiuni eligibile in cadrul Masurii M9/6B  
Se va verifica incadrarea proiectului in actiunile eligibile din cadrul Masurii 

Documente verificate:  
- Studiile de Fezabilitate/Memoriile justificative/Documentațiile de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul 
cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi 
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii, precum și în baza Certificatului de Urbanism. La 
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Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii se vor 
atașa, după caz, următoarele documente: 

► Pentru actiuni asupra obiectivelor de patrimoniu - monumente istorice, conform 
listei anexate la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 (Lista monumentelor 
istorice actualizată poate fi consultată pe site-ul www. 
http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice):  
- Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură 
pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte 
din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni 
asupra lui (documentația este adecvată) 

și 
- Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea 

documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu 
caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare 
nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare). 
✓ Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu, 

documentaţia va fi întocmită conform Dispoziţiei Nr. 4300/VN/03.11.2005 
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, 
elaborată de Ministerul Culturii, pentru investiţii de restaurare/conservare a 
obiectivelor de patrimoniu și a Dispoziției nr. 5596‐VN/01.08.2007 pentru 
completarea Dispoziţiei Nr. 4300/VN/03.11.2005. 

✓ Elaborarea documentațiilor tehnice se face doar de către specialiști sau experți 
atestați de Ministerul Culturii. 

✓ Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu 
respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către 
serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, excepție de la aceasta 
o fac documentațiile de restaurare a componentelor artistice (decorațiuni 
murale, pictură murală, etc.) ale căror avize sunt emise doar de Ministerul 
Culturii. 

 

• Investiția se realizează în teritoriului GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche: 
Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivelul teritoriului GAL Muntii Macinului - 
Dunarea Veche. 

Documente verificate:  
- Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ 

Memoriile justificative. 
și 
- Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform 

legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat 
prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după 
Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
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domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul 
public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte 

și 
- Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la 

inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente 
sau clasificării în drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimbării 
categoriei de drum public (din categoria funcțională a drumurilor de interes județean 
în categoria funcțională a drumurilor de interes local), cu respectarea prevederilor 
art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de 
legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de 
înaintare către Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile 
legii). 

sau 
- Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel 

administrat de Comună (dacă este cazul) 
   sau 

- Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, 
superficie, servitute/contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, 
valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare 
în cazul ONG/administratori arii naturale protejate. 
 

• Solicitantul trebuie  sa demonstreze oportunitatea si necesitatea investitiei si impactul 
acesteia asupra turismului din teritoriu; 

Se va verifica dacă investiția este oportuna si necesara, daca este prezentat impactul 
investitiei asupra dezvoltarii turismului in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, prin 
indicarea numarului de beneficiari ai infrastructurii turistice create/modernizate 
Documente verificate:  
- Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Studiile de 

Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriile 
justificative. 

- Hotărârea Adunării Generale / forurilor de conducere specifice pentru 
implementarea proiectului specific cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG / 
administratorul ariei naturale protejale a proiectului. 

 

• Solicitantul se angajeaza sa includa investitia in circuitul turistic; 
Pentru ca proiectul să fie considerat eligibil, infrastructura turistica publica, după realizarea 
investiţiei, trebuie să fie redata publicului vizitator. Respectarea acestei condiţii va fi 
monitorizată pe durata de implementare a proiectului, dacă este cazul, precum și pe 
perioada de 5 ani de la data plății finale în cadrul proiectului. 
Documente verificate: 
- Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI); 
- Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific  cu referire la 

însuşirea / aprobarea de către ONG a proiectului; 
- Solicitantul / solicitantul şi fiecare dintre parteneri, dacă este cazul, va completa şi 

semna Declaraţia de angajament (Anexa G a  CF)   



 
 

                                                                                                                                
 

Ghidul Solicitantului Masura 9/6B - Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriului 
Munții Măcinului - Dunărea Veche        

18 

 

 

• Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu; 
Se va verifica daca investitia propusa este in conformitate cu normele de mediu.  
Documente verificate: 
Declaraţia pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solictantului privind respectarea 
normelor de mediu (Anexa C a CF) si Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ (pentru proiectele care nu prevad lucrari 
de construcții si/sau montaj) 
Toate investițiile sprijinite vor fi supuse evaluării de mediu din perspectiva efectelor negative 
potențiale asupra mediului, în 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 a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 
publice şi private, Hotărârea nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului). 
Evaluarea proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă 
evaluarea impactului preconizat asupra mediului, document obligatoriu a fi prezentat la 
momentul contractării. Termenul de prezentare a documentului va fi prevăzut în notificarea 
emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecția 
proiectului/cererii de sprijin decatre AFIR.. După expirarea termenului, contractul de 
finanţare nu mai poate fi semnat. 
 

 

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea 
investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată. 

Se va verifica dacă solicitantul a depus angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță 
a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, precum si 
necesitatea şi oportunitatea încheierii unui Acord de parteneriat cu acest obiectiv (dacă este 
cazul). 

Documente verificate:  
- Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului privind 

asigurarea intretinerii/mentenantei/sustenabilitatii investitiei (Anexa B a  CF),  
- Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI),  
- Hotărârea Adunării Generale in cazul ONG, 
- Acord de parteneriat incheiat pentru intretinerea/ mentenanta/ sustenabilitatea 

investitiei (dacă este cazul). 
 

ATENTIE! 
Se recomanda emiterea unei singure Hotărâri a Consiliului Local/ Hotărâri a Adunării Generale 

/forurilor de conducere specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, ADI, Administrator arie 

naturala protejata) pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte 

(obligatorii): 

- necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, 

în cazul în care se obţine finanţarea; 
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- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă 

de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

- angajamentul de a include investitia in circuitul turistic (punerea la dispozitia publicului 

vizitator);  

- numărul de locuitori/turisti beneficiari ai infrastructurii turistice;  

- agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 

- caracteristici tehnice minimale ale investiției/investițiilor propuse;  

- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului; 

- angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 

 

• Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului nu au fost finantate din 

fonduri publice in ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de 

finantare. 

Se va verifica dacă solicitantul a depus declaratia pe propria raspundere in cadrul 

careia declara ca activitatile proiectului nu au fost finantate din fonduri publice in 

ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare nici in 

prezent (parte a Anexei A a Cererii de finantare) 

Documente verificate:  

Declaratia pe propria raspundere ca solicitantul nu a mai primit anterior sprijin (Anexa A). 

 

 

• In cazul proiectelor care vizează actiuni asupra obiectivelor de patrimoniu - 

monumente istorice, Solicitantul trebuie sa depuna avizele specifice emise de catre 

organele competente in domeniu, dupa caz. 

Documente verificate:  

- Declarația pe propria răspundere – Sectiunea F din Cererea de finantare 

- Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza 

cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să 

confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de 

interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată) 

- Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe 

teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul 

aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare). 

 

Suplimentar, vor fi avute în vedere inclusiv următoarele prevederi: 
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 Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și/sau documentațiile de avizare a 

lucrărilor de intervenție, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanți pentru 

măsuri din SDL sau scheme de ajutor, trebuie să fie întocmite potrivit prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016. 

 

 Contractele care atestă dreptul de folosință trebuie să respecte prevederile Cap. 

8.1 al PNDR 2014 – 2020 (dacă este cazul). 

Referitor la dreptul de folosință asupra clădirilor și a terenurilor agricole (ex. arenda), 

contractele care conferă acest drept trebuie încheiate pentru o perioadă de cel putin 

10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu excepția proiectelor care se 

încadrează în art. 19 (1) (c) al Reg. (UE) nr. 1305/2013, pentru care perioada este de 

20 ani în conformitate cu prevederile Cap. 8.1 din PNDR.  

 

 Nu sunt create condiţii artificiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în 

sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi 

monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 

352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi 

(CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului. 

 

ATENȚIE!  

Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră este 

necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriului justificativ toate informaţiile concludente, informaţii 

pe care documentele justificative anexate le vor demonstra şi susţine.  

  

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  66  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ŞŞII  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  

 

6.1  TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectului trebuie să fie 

efectuate pe teritoriul GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche.  

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile, acestea din 

urmă urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Finalizarea proiectului, presupune ca 

beneficiarul să finalizeze atât partea de investiție suportată prin cheltuielile eligibile, cât și 

partea de investiție realizată din cheltuieli neeligibile.  

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.  
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Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale 

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

❖ Cheltuieli aferente investițiilor (construcţii şi/sau dotări) realizate pentru amenajarea 

obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum și crearea/ modernizarea 

infrastructurilor conexe de utilitate publică; 

❖ Cheltuieli aferente investițiilor realizate pentru construirea/modernizarea punctelor 

(foișoarelor) de observare/filmare/fotografiere  

❖ Cheltuieli aferente investițiilor realizate pentru construirea/modernizarea căilor de 

acces la principalele obiective turistice de tip natural, istoric, cultural, arhitectural  

❖ Cheltuieli pentru amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică 

etc 

❖ Cheltuieli aferente construirii de piste pentru cicloturism 

❖ Cheltuieli pentru renovarea obiectivelor turistice (case memoriale, muzee, obiective de 

patrimoniu - biserici, centre culturale expozitionale etc.) 

❖ Cheltuieli pentru înființarea și amenajarea de trasee turistice, tematice (ex: “drumul 

vinului”, al "olăritului”, al „cioplitorilor în lemn”) etc 

❖ Cheltuieli pentru realizarea de materiale de informare și promovare (cataloage, 

broșuri, hărti, postere, situri web, CD-uri, DVD-uri etc). 

❖ Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: cheltuieli pentru consultanță, 

proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit 

art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 

 

ATENŢIE !  

Costurile generale cu onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studiile de fezabilitatea / 

documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectul tehnic se vor încadra în limita a 

10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj iar 

pentru proiectele care nu prevad constructii (ci doar reabilitare), in limita a 5%. 

 

❖ Cheltuieli pentru realizarea de materiale de informare și promovare (cataloage, 
broșuri, hărti, postere, situri web, CD-uri, DVD-uri etc). Aceste cheltuieli pot constitui 
doar parte secundara a unui proiect de investitii (actiuni materiale) iar bugetul alocat 
acestora nu poate depasi suma de 10.000 Euro. Actiunile imateriale trebuie să fie 
realizate integrat la nivelul întregului teritoriu Munții Măcinului - Dunărea Veche. 

❖ Cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin 

PNDR (autocolante, afișe – conform Anexei VI la Contractul de finanțare); 
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Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea 

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

1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:  

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

autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din 

cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;  

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

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

intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  

c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de 

construcții - montaj.  

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 

condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de 

plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului 

Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.  

 

ATENTIE! 

Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, 

aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri/sub-măsuri din 

PNDR 2014-2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016.  

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:  

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

îndeplinirea obiectivelor investiţiei;  

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

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

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

şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE 

În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea 

prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020. 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR  sunt: 

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

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

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

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

- cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
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• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

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

eligibile; 

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

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;  

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 

asigurare. 

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:  

• Achizitionarea de teren; 

• Achizitionarea de cladiri; 

• Contribuția în natură;  

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

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.  

 

Incadrarea in bugetul indicativ, la nivel de subcapitol, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a 

unor cheltuieli neeligibile se va putea face DOAR cu precizarea/detalierea in devizele 

financiare pe capitole /  devizele pe obiect, DISTINCT, a serviciilor/ lucrărilor/ spaţiilor/ 

instalaţiilor/ echipamentelor/ utilajelor/ montajului / dotarilor etc. care fac parte din 

categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile. 

Finalizarea proiectului, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiție 

suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiție realizată din cheltuieli 

neeligibile. 

ATENTIE! 

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

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

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 

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

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  77  SSEELLEECCŢŢIIAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

7.1 PRINCIPII ŞI CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI 
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Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie, 

descrise in Fisa masurii 9/6B, aprobata de catre AM PNDR: 

- proiecte conectate cu un obiectiv turistic consacrat; 

- proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel național /regional / județean / 

local sau Leader; 

- proiecte care acoperă o zonă omogenă / proiecte care promoveaza obiective din mai 

multe localități componente ale GAL;  

- proiectele promovate de parteneriate; 

- proiecte care contribuie la promovarea identității locale; 

- proiecte care raspund simultan la 2 sau mai multe tipuri de acțiuni eligibile.  

Nr. 
crt 

Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

1.  Proiecte conectate cu un obiectiv turistic consacrat Max 30 p 

Documente verificate:  
Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții/Memoriu justificativ  
Precizare: Atractiile / obiectivele turistice din teritoriul GAL Muntii 
Macinului - Dunarea Veche sunt cuprinse in Fisa Masurii 9/6B. 
Enumerarea atractiilor turistice este exemplificativa si nu limitativa. 
Justificarea atractivitatii turistice a zonei/obiectivului invocat in 
cadrul proiectului/Studiului de fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ 
va tine cont de incadrarea in urmatoarele categorii: •Trasaturi 
(caracteristici) ale mediului natural (de ex. plaje, pesteri, stânci, râuri 
si lacuri, flora si fauna); •constructii realizate de oameni, structuri si 
locuri proiectate si realizate pentru alt scop decât acela de a atrage 
vizitatori (de ex. lacasurile de cult, case nationalizate si case istorice, 
situri arheologice si monumente stravechi, gradini istorice, situri 
arheologice industriale etc); •constructii realizate de oameni structuri 
si locuri proiectate cu scopul de a atrage vizitatori si construite astfel 
încât sa raspunda nevoilor acestora (de ex. parcuri tematice, muzee în 
aer liber, centre pastratoare de patrimoniu, centre expozitionale, 
centre horticole, centre mestesugaresti etc); •evenimente speciale (de 
ex. evenimente culturale, sportive, festivaluri, obiceiuri traditionale si 
evenimente folclorice, evenimente religioase etc) 

Max 30 p 

2.  Proiecte incluse intr-o strategie de dezvoltare/de promovare la nivel 
national /regional / judetean / local sau Leader 

Max 20 p 

 Punctarea acestui criteriu se va face pe baza studiului de fezabilitate 
care descrie: 
- incadrarea investitiei intr-o Strategie de dezvoltare/de promovare la 
nivel national/regional/judetean/local sau Leader (se va atasa extrasul 
din Strategie care confirma oportunitatea investitiei si copia Hotararii 
de aprobare a respectivei strategii) 
si  
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- populatia neta/turisti care beneficiaza de infrastructura turistica.  

 2.1 Proiect incadrat intr-o strategie intr-o Strategie de dezvoltare/de 
promovare la nivel national/regional/judetean/local sau Leader si cu o 
populatie neta/turisti beneficiari ai infrastructurii turistice ≤1000  

10 

 2.2 Proiect incadrat intr-o strategie intr-o Strategie de dezvoltare/de 
promovare la nivel national/regional/judetean/local sau Leader si cu o 
populatie neta/turisti beneficiari ai infrastructurii turistice >1000  

20 

3.  Proiecte care acopera o zona omogena (acopera obiective din mai multe 
localitati componente ale GAL) 

Max 10 p 

Precizare:  
-Localitatea, in contextul M9/6B, este asezarea de tip sat; 
-Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Studiului de Fezabilitate/ 
Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (descrierea 
proiectului)/Memoriului justificativ. Zona omogena poate reuni diverse 
tipuri de atractii/obiective turistice (conform descrierii de la CS1 - 
obiective naturale și culturale, activități recreaționale, evenimente 
specific locale etc.) dar si structuri de primire turistică. 

 

 3.1 Zona omogena, formata din min 2 localitati în care există 
atractii/obiective turistice 

5 p 

 3.2  Zona omogena formata din mai mult de 2 localitati în care există 
atractii/obiective turistice 

10 p 

4.  Proiectele promovate de parteneriate 10 p 

 Parteneriatul se va dovedi prin anexarea la Cererea de finanțare a unui 
Acord de parteneriat. 
Precizare: Se va puncta criteriul dacă se demonstraza in studiul de 
fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 
necesitatea parteneriatului si rolul acestuia. Parteneriatul se poate 
constitui inclusiv pentru asigurarea mentenantei/sustenabilitatii 
investitiei. 

10 p 

5. Proiecte care contribuie la promovarea identitatii locale Max 20 p 

 Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții (descrierea investitiei)/Memoriul 
justificativ. 
Precizare: pentru promovarea identitatii locale, Solicitantul poate 
promova tradiţii culturale, poate avea în vedere organizarea sau 
facilitarea accesului turiştilor la evenimente, festivaluri culturale 
tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor 
ateliere meşteşugăresti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, poate 
integra elemente de arhitectura locala, poate utiliza resurse/materii 

Max 20 p 
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prime locale specifice. Aceasta enumerare este exemplificativa si nu 
limitativa, Solicitantul avand libertatea de a propune si demostra si 
alte forme de promovare a identitatii locale. 

6.  Proiecte care raspund simultan la 2 sau mai multe tipuri de actiuni 
eligibile 

10 p 

 Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Studiului de fezabilitate / 
Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriului 
justificativ. 
Se va puncta criteriul, dacă se demonstreaza in memoriul 
justificativ/studiu de fezabilitate, realizarea a min 2 tipuri de acţiuni 
eligibile (spre exemplu amenajarea/renovarea unui obiectiv turistic 
natural si  amenajarea de marcaje turistice catre acesta) 

10 p 

TOTAL 100 p 

 

Punctajul minim ce trebuie obţinut de un proiect este de 20 puncte. 

 

Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă 

următoarele aspecte: 

- Promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, cât şi prevenirea 

oricărei dicriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală 

- Stabilirea unor  criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să 

evite conflictele de interese, care garantează că cel puţin 50% din voturile privind 

deciziile de selecţie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorităţi 

publice şi permite selecţia prin procedură scrisă. 

 

Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 

următoarele criterii și în următoarea ordine: 

1. localizarea proiectului: de exemplu, în cazul in care, în aceeași sesiune de selecție sunt 2 

proiecte eligibile dintr-o comună și unul dintr-o altă comună , iar un proiect din prima comună 

și cu cel a doua comună au același punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua comună, 

deoarece în prima comună mai există deja un proiect selectat spre finanțare; 

2. relevanța proiectului față de obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Muntii 

Macinului - Dunarea Veche; 

3. valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare, în limita valorii 

totale a apelului de selecţie. 
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Selecţia proiectelor se va face conform Procedurii de evaluare și selecţie a GAL Munții 

Măcinului - Dunărea Veche (versiunea in vigoare la momentul lansarii apelului), care se poate 

consulta pe pagina web a GAL MM-DV (www.galmuntiimacinului.ro). 

Proiectele se vor depune în cadrul unei sesiuni de depunere lansate, se vor înregistra la 

secretariatul GAL, iar conformitatea acestora se va realiza la momentul depunerii. Dacă 

experții evaluatori consideră necesar, pot solicita informații suplimentare solicitanților, iar 

aceștia au obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în sens contrar cererea de 

finanțare va fi declarată neconformă. 

După închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a 

conformitatii si eligibilităţii. Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații 

suplimentare solicitanților, iar aceștia au obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în 

sens contrar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Evaluatorii au la dispoziție câte 

10 zile pentru evaluarea fiecărui proiect, la care se adaugă răspunsul la informații 

suplimentare, dacă este cazul. 

Deasemenea, dacă se consideră necesar experții evaluatori pot efectua vizite pe teren în 

scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative 

corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. 

Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru 

care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.  

 

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fişe de verficare 

elaborate la nivelul GAL, datate şi semnate de experţii evaluatori. 

Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, 

respectiv vor fi semnate de către doi experţi. 

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei propuneri de 

punctaj pe fiecare proiect, conform unui formular de selecţie, se va convoca Comitetul de 

Selecţie a proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor.  

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL 

și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 

implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în 

SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a putea fi selectat pe 

Măsura 9/6B este de 20 puncte. 

În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt proiectele care vor 

fi selectate pentru finanţare.  

Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport de Selecţie, care după caz, poate 

fi intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, 

iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

După emiterea raportului, în urma şedinței Comitetului de Selecție a proiectelor, beneficiarii 

vor fi notificați în scris cu privire la rezultatele selecției, dându-le posibilitatea celor 

nemulțumiți de rezultatele selecției să depună contestație la sediul GAL în maxim 5 (cinci) 

zile de la primirea notificării. Contestaţiile, semnate de beneficiari, vor fi depuse, personal 

sau trimise prin poştă sau fax, cu confirmare de primire, la secretariatul GAL Muntii Macinului 

- Dunarea Veche.  

Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate de alți experți, urmând ca 

după reverificare să fie convocată Comisia de Soluționare a Contestațiilor, conform Procedurii 

de evaluare si selectie care se poate consulta pe pagina web a GAL Muntii Macinului - 

Dunarea Veche (www.galmuntiimacinului.ro). În urma acestei ședințe va rezulta un Raport de 

Contestații, care va fi publicat pe site și în baza căruia vor fi notificați contestatarii. În baza 

acestui Raport de Contestații, Comitetul de Selecție a proiectelor va emite Raportul de 

Selecție Final. În Raportul de Selecţie Final vor fi evidenţiate proiectele declarate eligibile 

sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. Contestațiile se soluționează în maxim 10 

zile lucratoare de la depunerea contestaţiei, termenul incluzand si notificarea solicitantului. 

Raportul întocmit de Comisia de soluționare a contestaţiilor, cuprinzând rezultatul 

contestaţiilor este semnat de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de 

soluționare a contestaţiilor şi este comunicat managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul 

GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie.  

Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui şi 

transmiterii acestuia. 

Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor a fost 

stabilită de către organele de decizie ale GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche. Comitetul de 

Selecție a proiectelor va avea 7 membri de drept și 7 membri supleanți, iar Comisia de 

Contestații va avea 3 membri de drept și 3 membri supleanți. Toți membrii sunt reprezentanți 

ai partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: ponderea reprezentanților 

organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare de 50% din totalul 

membrilor, după cum se poate observa din tabelul de mai jos. Cu atât mai mult selecţia 

proiectelor se va face aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 

este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de 

Selecţie/Comisiei de Contestații, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Deasemenea în componența comitetului de selecție/comisiei de contestații nu va exista un 

grup de interese dominant, care să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. 

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor, la aceste selecţii vor lua parte şi  

reprezentanti ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de 

Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR. Avizarea Raportului de 

Selecţie de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanţia faptului că procedura de selecţie a 

proiectelor s-a desfăşurat corespunzător şi s-au respectat principiile de selecţie din fişa 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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măsurii din SDL, precum şi condiţiile de transparenţă care trebuiau asigurate de către GAL. 

Raportul de Selecţie va fi datat, avizat şi de către Preşedintele GAL/ Reprezentantul legal al 

GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. 

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  88  CCOOMMPPLLEETTAARREEAA,,  DDEEPPUUNNEERREEAA  ȘȘII  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  DDOOSSAARRUULLUUII  CCEERREERRIIII  DDEE  

FFIINNAANNȚȚAARREE  
 

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile 

efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.  

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la 

bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri din 

cadrul PNDR 2014 - 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015 cu modificările 

și completările ulterioare. 

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

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

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

disponibil în format electronic pe site-ul www.galmuntiimacinului.ro - Anexa 1 la Ghidul 

Solicitantului pentru accesarea Măsurii 9/6B- Valorificarea turistică a patrimoniului natural, 

istoric și cultural al teritoriului Munții Măcinului - Dunărea Veche. 

88..11  CCOOMMPPLLEETTAARREEAA  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  
 

Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de 

anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din 

aceasta.  

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

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

de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, 

care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din 

implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 

Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea 

cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească. 

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare 

aparține solicitantului. 

 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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88..22  DDEEPPUUNNEERREEAA  DDOOSSAARRUULLUUII  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNŢŢAARREE  LLAA  GGAALL  
 

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele 

ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare).  

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit.  

Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate numai în ordine de la 

1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document unde n este numărul total al paginilor din 

dosarul complet, inclusiv documentele anexate. 

Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 

 

Nr. crt.        Titlul documentului      Nr. Pagină (de la..... până 

la.....) 

 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanţare.  

 

Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura reprezentantului legal, şi opțional ştampila, 

recomandabil tot în partea dreaptă sus. Documentele anexate în copie vor avea şi precizarea 

„Copie conform cu originalul”. 

Originalul şi 1 copie a Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) pentru 

fiecare exemplar  şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la sediul 

GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche. Solicitantul trebuie să îşi păstreze o copie indentică cu 

exemplarul depus la GAL. 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile  

numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n 

este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât 

să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. 

Fiecare pagină va purta semnătura, şi opțional ştampila solicitantului (doar semnătura, în 

cazul persoanelor fizice) în partea dreaptă sus. 

Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte 

deasupra ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui triunghi se aplică semnătura 

beneficiarului, și opțional ștampila ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar conţine un număr de n 

pagini”. 

Important! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor ataşate 

Cererii de Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor 

(secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va 

efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), 

înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în 

fişiere format PDF. 
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De asemenea pe CD trebuie să fie pusă şi forma editabilă a Cererii de finanţare: pdf sau word, 

excel, după caz. 

Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu 

trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui 

fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui 

director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.  

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum 

este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit printr-un mandat 

sub semnătură privată al responsabilului legal, la sediul GAL, înaintea datei limită care 

figurează în apelul de primire proiecte. 

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele completate, în 

2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea 

superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale 

(pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui 

exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le 

depune. 

!!! Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 

proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta 

cu originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea 

„Conform cu originalul”, datează şi semnează. 

 

88..33  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  CCOONNFFOORRMMIITTĂĂŢŢIIII  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNŢŢAARREE  LLAA  GGAALL  
 

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

Formularui CE09 - Fişa de verificare a conformităţii şi eligibilităţii, secţiunea I aferentă 

conformităţii. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

- Dacă este corect completată; 

- Prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

- Dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original 

şi o copie precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care se constată Erori de formă (de ex. omisiuni privind bifarea unor anumite casete 

– inclusiv semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul tehnic al GAL 

poate solicita informații suplimentare, termenul de răspuns fiind de maximum 5 (cinci) zile de 

la momentul luării la cunoștință de către solicitant. Dacă în urma solicitării informațiilor 

suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente trebuie să fie 

prezinte situatia la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. În cazul în care 

solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de expert 

la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.  
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Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru 

aceeaşi licitaţie de proiecte. 

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare 

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare 

care sunt descoperite de evaluatorii GAL dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi 

corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 

documentele anexate Cererii de Finaţare (CF). Necompletarea unui câmp din CF nu este 

considerată eroare de formă. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii pentru a fi 

înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau să i se explice cauzele neconformităţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a 

conformităţii. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maxim două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere 

de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune. 

După verificare pot exista două variante: 

➢ Cererea de Finanţare este declarată neconformă 

➢ Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

Dacă este declarată conformă se trece la următoarea etapă de verificare. 

88..44  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  EELLIIGGIIBBIILLIITTĂĂŢŢIIII  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNŢŢAARREE  LLAA  GGAALL  

Verificarea eligibilității Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 

formularului CE09 - Fişa de verificare a conformitatii si eligibilității, secţiunea II aferentă 

eligibilităţii. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

▪ Verificarea eligibilităţii Solicitantului 

▪ Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiţiei 

▪ Verificarea bugetului indicativ al proiectului  

▪ Verificarea documentelor anexate.  

Verificarea se face pe baza documentelor depuse de Solicitant. 

 

ATENŢIE!  

Evaluatorii GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche pot solicita documente sau informaţii 

suplimentare, în etapa de evaluare a eligibilității dacă, pe parcursul verificărilor proiectului, 

se constată că este necesar. 
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Se pot solicita documente sau informatii suplimentare in urmatoarele situatii: în situaţia în 

care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, evaluatorul poate cere 

informaţii suplimentare în următoarele cazuri:  

a. în cazul în care documentaţia tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate/Documentatia de 

Avizare pentru Lucrari de Intervenţii/ Memoriul justificativ) conţine informaţii insuficiente 

pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul 

ei, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare.  

b. în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de 

Carte funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.  

c. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile 

respective.  

d. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 

diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută 

corect. 

e. necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea cererii de finanțare (doar in completarea/clarificarea acestora). 

 

ATENTIE! 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte 

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

condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare. 

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii suplimentare 

nu pot fi folosite pentru cresterea punctajului. 

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

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

suplimentare nu poate depăși 5 (cinci) zile de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant, dar nu mai tarziu de 7 zile. Clarificările admise vor face parte inregrantă din 

cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot 

solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la 

informațiile suplimentare solicitate inițial. 

După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de Finanţare este declarată eligibilă; 

- Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă. 

 

In cazul declararii neeligibilitatii Cererii de finantare, un exemplar al acesteia (copie, în 

format electronic – CD) va fi restituit solicitanților (la cerere), pe baza unui proces verbal de 

restituire, încheiat în două exemplare, semnat de ambele părți. Aceste cereri de finanțare vor 

putea fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți în cadrul următorului Apel de 
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selecție lansat de GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche, pentru aceeași măsură, in situația în 

care rămân fonduri disponibile după prezentul apel. Cererile de finanțare refăcute vor intra 

din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL. Exemplarul original al cererii de 

finanțare declarată neeligibilă va rămâne la GAL Munții Măcinului - Dunarea Veche pentru 

eventuale verificări ulterioare (audit, etc.). 

După finalizarea procesului de verificare a eligibilității, solicitanții ale căror cereri de 

finanțare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificați de GAL MM-DV privind 

rezultatul verificării cererilor de finanțare prin e-mail, cu cofirmare de primire. 

Contestațiile privind decizia de finanțare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării 

eligibilității de către GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche, pot fi depuse de către solicitant la 

sediul GAL în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării, de unde vor fi direcționate spre 

soluționare către Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul GAL. 

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

contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate 

de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă /valoarea sau 

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor adresate este de 10 (zece) zile lucratoare de 

la data înregistrării la GAL. GAL va transmite solicitantului prin e-mail, cu confirmare de 

primire, Notificarea privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

  

 

88..55  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  CCRRIITTEERRIIIILLOORR  DDEE  SSEELLEECCŢŢIIEE  
 

Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare eligibile 

pentru care s‐a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului CS09 -

Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie. 

Verificările vor fi în conformitate cu criteriile de selecție și punctajele aferente stabilite în 

prezentul ghid. 

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei propuneri de 

punctaj pe fiecare proiect, conform formularului CS09, se va convoca Comitetul de Selecţie a 

proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor.  

Comitetul de selecție al GAL se asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 

se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, de 

asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 

implementării strategiei.  

 

ATENTIE! 

Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost 

selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  
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În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt proiectele care 

vor fi selectate pentru finanţare. Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport 

de Selecţie, care după caz, poate fi intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi 

consemnate proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea 

acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare 

criteriu de selecţie). 

 

ATENTIE! 

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

se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant 

declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL pentru finantare.  

 

88..66  EELLIIGGIIBBIILLIITTAATTEEAA  LLAA  NNIIVVEELLUULL  AAFFIIRR  
 

Proiectele selectate de GAL vor fi depuse de solicitantul de finanţare, împreună cu un 

reprezentant GAL, după caz la OJFIR Tulcea pentru o nouă verificare. 

Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de solicitanți/reprezentanții GAL, după 

caz, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor alocate Sub-măsurii 

19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală. 

 

La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent solicitantul 

(reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia). În cazul în care solicitantul dorește, îl 

poate împuternici, printr-un mandat sub semnătură privată, pe reprezentantul GAL să depună 

proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența solicitantului. 

Cererea de finanțare se depune în format letric într-un exemplar original și în format 

electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare, inclusiv toate 

anexele administrative) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER şi 

Investiţii Non-agricole de la nivelul OJFIR.  

Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii 

de finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalulʺ. În vederea încheierii 

contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili și selectați vor trebui să prezinte 

obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul cererii de finanțare în original, în 

vederea verificării conformității.  

Pentru a stabili Serviciul responsabil (OJFIR/CRFIR) la nivelul căruia se va realiza verificarea, 

se va avea în vedere formularul-cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale cărei 

obiective sunt atinse prin proiect, conform Anexei I - „Corelarea tipurilor de acțiuni eligibile 

în cadrul submăsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finanțare specifică măsurilor clasice 
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finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului și tipul de beneficiar“ a 

prezentului Ghid. 

Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele administrative 

conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea 

şi/sau înlocuirea documentelor. 

Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR 

vor fi fi însoțite în mod obligatoriu de: 

• Fișa de verificare a conformitatii si eligibilității, întocmită de GAL Munții Măcinului – 

Dunărea Veche (Formular CE09 - formular propriu) și avizată de CDRJ prin completarea 

Formularului 3;  

• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL Munții Măcinului – Dunărea 

Veche (Formular CS09 - formular propriu) și avizată de CDRJ prin completarea 

Formularului 3;  

• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche 

(Formular VT09 - formular propriu) – dacă este cazul și avizată de CDRJ;;  

• Copie a Raportului de selecție (din care să reiasă statutul de proiect selectat după 

parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ a Raportului 

suplimentar (dacă este cazul), în cadrul căruia a fost inclus proiectul propus, întocmit 

de GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche (formular propriu) și avizat de CDRJ;  

• Copie a Notei emisă de GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche prin care Raportul 

intermediar de selecție devine Raport final de selecție (dacă este cazul);  

• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la 

nivelul GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche, privind evitarea conflictului de interese 

(formular propriu);  

• Copie a Formularului 2/2.1 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de 

CDRJ;  

• Copie a Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ.  

. 

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta 

legislația incidentă, precum și versiunea Manualului de procedură pentru submăsura 19.2, în 

vigoare la momentul realizării verificării cererilor de finanțare, disponibil pe site-ul AFIR 

(www.afir.info). 

 

88..66..11  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  IINNCCAADDRRĂĂRRIIII  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  
 

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate 

responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR, in conformitate cu prevederile Manualului de procedură 

pentru implementarea Măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” - submăsura 

http://www.afir.info/
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19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”- 

versiunea in vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL.  

Pentru proiectele depuse în cadrul Submăsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea Cererii 

de Finanțare se poate realiza în orice moment. În acest caz, solicitantul sau reprezentantul 

solicitantului va înainta la OJFIR unde a depus cererea de finanțare o solicitare de retragere, 

completată cu datale solicitantului, precum și detalierea motivelor în baza cărora solicită 

retragerea, înregistrată și semnată de către acesta, utilizând formularul E0.2L din Manualul de 

procedură pentru implementarea submăsurii 19.2. OJFIR va restitui solicitantului exemplarul 

original (în format letric) al cererii de finanțare, pe bază de proces-verbal.  

Atenție! Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare. 

 

88..66..22  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  EELLIIGGIIBBIILLIITTĂĂȚȚIIII  ȘȘII  AA  CCRRIITTEERRIIIILLOORR  DDEE  SSEELLEECCTTIIEE  AAPPLLIICCAATTEE  DDEE  CCAATTRREE  GGAALL  
 

Instrumentarea verificării eligibilității și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL se va 

realiza la nivelul aceluiași serviciu al OJFIR / CRFIR care a realizat verificarea încadrării 

proiectului, in conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea 

Măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” - submăsura 19.2 “Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”- versiunea in vigoare 

la momentul depunerii proiectului la GAL. 

Pe durata procesului de verificare, solicitanții și personalul AFIR vor respecta legislația 

incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură 

pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare. 

 

  

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  99  CCOONNTTRRAACCTTAARREEAA  FFOONNDDUURRIILLOORR  

 

99..11  PPRREEVVEEDDEERRII  CCOOMMUUNNEE  PPEENNTTRRUU  TTOOAATTEE  PPRROOIIEECCTTEELLEE  AAFFEERREENNTTEE  SSUUBB--MMĂĂSSUURRIIII  1199..22  
 

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

dacă este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor 

transmite către solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea 

Contractului de finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de 

măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare 

utilizată. O copie a formularului va fi transmisă spre știință GAL-ului. În cazul în care 

solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de 

finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul financiar 

nerambursabil. 
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Toate Contractele de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se 

semnează de către beneficiar cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură 

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

sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, in vigoare.Pentru Contractele de finanțare aferente 

proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor respecta pașii procedurali și se vor utiliza 

modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea 

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

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

vigoare/Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Contractarea și 

modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare, în vigoare, în funcție de măsura 

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

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

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

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

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

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

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

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

anului pentru care se efectuează plata respectivă. 

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

Contractului de finanțare. 

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

CRFIR are obligația de a transmite și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele 

aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării 

unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul 

neîncheiat/încetat.  

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul 

Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, 

exemplar copie, în format electronic (CD). 

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

proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, 

contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a 

produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, 

AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din 

partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței 

judecătorești. 

 

ATENŢIE!  

http://www.ecb.int/index.html
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Pe durata de valabilitate (şi monitorizare, în cazul proiectelor de investiţii) a contractului de 
finanţare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informaţie în măsură să 
ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenţi proiectului. 

 

99..22  SSEEMMNNAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTEELLOORR  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE    
 

Pentru proiectele aprobate, AFIR notifică solicitantul privind selectarea Cererii de Finanţare în 

vederea  prezentării documentelor necesare contractării precum și a documentelor originale 

depuse în copie la Dosarul Cererii de Finanțare, pentru ca expertul AFIR să verifice 

conformitatea cu originalul acestora. 

Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele 

documente, cu caracter obligatoriu conform HG 226/2015, cu modificarile și completarile 

ulterioare. In conformitate cu procedurile in vigoare la momentul notificarii, AFIR poate 

solicita solicitantului si alte documente, in afara celor enumerate mai jos: 

- Certificat de atestare fiscală valabil, care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale şi 

sociale emis de  Primăria pe raza căreia îşi are sediul social, punctul de lucru (după caz); 

- Document de la bancă/Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/Trezoreriei, codul  IBAN al contului în 

care se derulează operatiunile cu AFIR); pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat 

obligatoriu de trezorerie; 

- Declarație prin care reprezentantul legal al beneficiarului își exprimă consimțământul ca 

AFIR să solicite instituției abilitate conform legii extrasul de pe cazierul judiciar . În situaţii 

excepţionale notificate de AFIR, cazierul judiciar poate fi solicitat beneficiarului. Certificatul 

de cazier judiciar trebuie să fie fără înscrieri privind sancțiuni penale în domeniul economico – 

financiar;  

- Declarație prin care reprezentantul legal al beneficiarului își exprimă consimțământul ca 

AFIR să solicite instituției abilitate conform legii, certificatul de atestare fiscală valabil, care 

să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale și sociale  (în cazul în care în urma obţinerii de către 

AFIR a certificatului de atestare fiscală beneficiarul figurează cu datorii fiscale si sociale 

restante, se va solicita, printr-o scrisoare de informații suplimentare, prezentarea de către 

beneficiar a Graficului de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat); în situaţii 

excepţionale notificate de AFIR, certificatul de atestare fiscală poate fi solicitat 

beneficiarului;  

-  Document emis de ANPM (daca este cazul) 

✓ Clasarea notificării 
sau 

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

✓ Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra 
mediului 
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sau 
✓ Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată 

(daca este cazul) 
sau 

✓ Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluarea adecvată. 
Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat in 
notificarea emisa in conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului 
agriculturii si dezvoltarii rurale, termen care curge de la data comunicarii notificarii 
privind selectia proiectului. După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea 
documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi semnat. 

- Proiectul Tehnic (pentru proiectele cu contructii-montaj) în vederea avizării de către CRFIR, 

va fi depus în termenul precizat în Notificarea AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu 

modificarile si completarile ulterioare si a procedurilor în vigoare la momentul notificării. 

- Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru 

decontarea TVA, unde este cazul. 

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

întârziere, dacă este cazul, 

- Alte documente, dupa caz. 

ATENTIE! 

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în 

Notificarea de selecţie/în termenul precizat ca urmare a prelungirilor acordate conform 

prevederilor in vigoare sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu 

debite sau nereguli, AFIR îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. 

Solicitanţii au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii 

contractului de finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, indiferent 

de data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR / în termenul precizat ca urmare a 

prelungirilor acordate conform prevederilor in vigoare.  

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea 

contractului de finanţare! 

 

Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru 

proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj, respectiv 2 ani (24 de luni) pentru 

proiectele care prevad investitii fara constructii - montaj.  

Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dar nu mai 

tarziu de 31.12.2023, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice 

beneficiarilor publici sau privaţi, prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de 

rambursat.   

 

Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul 

implementării proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de 

avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.  
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Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale 

către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor 

cofinanţate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:  

a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 -  

2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat;  

b) modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj 

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;  

c) modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care 

ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;  

d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri 

nerambursabile.  

 

Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a contractului de 

finanţare: 

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a 

contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de 

Autoritatea Contractantă. 

IMPORTANT! 

O dată cu depunerea cererii de finanţare, Solicitantul trebuie sa își dea acordul în ceea ce 

privește publicarea pe site-ul GAL a datelor de contact (denumire, adresă, titlu si valoare 

proiect), prin atasarea Declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 

E). 

Solicitantul își dă acordul totodata în ceea ce privește publicarea pe site-ul AFIR a datelor de 

contact (denumire, adresă, titlu si valoare proiect), in acest sens depunand Declarația 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului de pe site-ul AFIR, 

care se va atașa la dosarul administrativ al contractului de finanțare. 

Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre 

semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, 

atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar.  

Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul AFIR transmite o adresă către solicitanți 

și către GAL, prin care îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului de 

finanţare. Adresa va fi transmisă în două zile de la data refuzului Autorității Contractante de a 

încheia Contractul de finanţare. 

Contractul de finanțare (Formularul C1.1L) se va redacta în limba română, în două exemplare, 

împreună cu două exemplare din anexele acestuia. Contractul de finanţare va avea ataşate 

următoarele anexe, documente care vor fi parte integrantă a acestuia, având aceeași putere 

juridică: 

Anexa I Prevederi generale  

Anexa II Bugetul indicativ  



 
 

                                                                                                                                
 

Ghidul Solicitantului Masura 9/6B - Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriului 
Munții Măcinului - Dunărea Veche        

42 

 

Anexa III Cererea de finanțare  

Anexa IV Instrucțiuni de plată  

Anexa V Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR  

Anexa VI Materiale și activități de informare de tip publicitar 

 
 

 
 

99..33  MMOODDIIFFIICCAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTEELLOORR  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE    
 

Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar poate 

fi modificat, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, 

numai dacă circumstanţele executării proiectului s-au schimbat începând de la data iniţială a 

semnării Contractului. 

Orice modificare a Contractului de finanțare se va face în baza unor motive justificate și 

întemeiate și doar cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări 

ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile și a situației în care intervin modificări 

procedurale, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste 

modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

Precizări generale referitoare la modificarea Contractului de finanţare  

✓ Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul 

duratei de implementare/execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea 

efect retroactiv.  

✓ Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu 

excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării 

nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu 

privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.  

✓ Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între 

liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu 

afectează funcţionalitatea investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care 

proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la 

transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole 

bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, 

cu notificarea prealabilă a Autorităţii Contractante, fără a fi însă necesară amendarea 

Contractului de Finanţare prin act adiţional.  

✓ Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a 

contractului de finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante.  

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, 

inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a 

fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care 
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Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, 

prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele 

depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind 

neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea 

Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare 

scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără 

intervenţia instanţei judecătoreşti.  

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare 

nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform 

dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.  

Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură 

a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar 

se va realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.  

Anterior încetării Contractului de Finanţare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 
contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă. 

ATENŢIE!  

Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract 

de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea încheierii 

contractelor de prestări servicii de consultanţă şi / sau proiectare, publicate pe pagina oficială 

AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. 

Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în 

contractul pe care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de 

respectivele contracte. 

 

IMPORTANT!  

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua 

cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsura/sub-măsura din PNDR 2014-

2020/ schema de ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 – 2020 în vederea 

selectării pentru finanțare şi să cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în contractul 

de finanțare înainte de semnarea acestuia. 

 

Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanţare 

numai în cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificările nu pot avea efect 

retroactiv. Nu sunt acceptate modificările care afectează criteriile de eligibilitate și selecție 

în baza cărora  proiectul a fost selectat. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și 

prevăzută în Contract nu poate fi depăşită.  

Beneficiarul trebuie să solicite în scris Autorității Contractante orice modificare a Contractului 

de finantare, inclusiv a anexelor acestuia, completând Formularul C 3.1L - ,,Notă explicativă 

pentru modificarea Contractului de finanțare”. Formularul C 3.1L se va prelua din Manualul de 
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procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor 

de finantare în vigoare la acel moment, care poate fi consultat pe pagina de internet a AFIR. 

99..44  ÎÎNNCCEETTAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTUULLUUII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  
 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată 

neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare 

sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care 

afectează Contractul de finanțare, sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, 

se va demara procedura de încetare a Contractului de finanțare în conformitate cu prevederile 

Anexei I – "Prevederi generale" și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă 

au fost efectuate plăți). 

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1100  AAVVAANNSSUURRIILLEE  

 

IMPORTANT! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, 

solicitantul poate beneficia de fonduri in avans conform prevederilor Reg. (UE) nr. 1305/2013 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei 

(CE) nr. 807/2014 de stabilire a normelor de aplicare  a Regulamentului (CE) nr. 1.305/2013, 

cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, ale H.G. nr. 226/2015 și dispozițiilor cap. 

8.1 din cadrul PNDR. Plata avansului este conditionata de constituirea unei garanții bancare, a 

unei garanții echivalente sau a unei polițe de asigurare, corespunzătoare procentului de 100% 

din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 alin.(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, respectiv art. 23 din OUG nr. 49/2015.  

 

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

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

nerambursabilă.  

ATENTIE! AFIR efectueaza plata avansului in contul deschis beneficiarilor, deschis la 

Trezoreria Statului sau la o institutie bancara. 

 

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

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către 

AFIR.  

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.  

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.  
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Garanţia financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 

efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice 

naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.  

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

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

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

timp egală cu durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR 

constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a 

Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma 

avansului.  

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale 

până la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, 

respectiv la ultima tranșă de plată.  

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită 

prelungirea perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat 

înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depună la 

Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de 

Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de 

execuţie solicitată la prelungire.  

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1111  AACCHHIIZZIIȚȚIIIILLEE  

 
În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează 

proiectul, beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de 

achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici (cod manual M01-03.1), 

fie Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și 

Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați (cod manual M01-03), aprobate prin ordin 

al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în conformitate cu cerințele Autorității 

Contractante.  

 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - 

anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de 

servicii, lucrări sau bunuri. 

ATENŢIE! 

Solicitanţii care vor derula proceduri de achiziţii înainte de semnarea contractului de finanţare 

cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii din Manualul de achiziţii postat pe 

pagina de internet AFIR. 
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Contractele de achiziție publică a Studiului de fezabilitate (SF) sau a Documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenții (DALI) vor conține, în mod obligatoriu, clauze prin care prestatorul 

se obligă să cesioneze, în mod exclusiv, autorității contractante, drepturile patrimoniale de 

autor asupra SF/DALI, fără a fi limitat la un teritoriu și timp, în condițiile Legii nr. 8/1996, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru 

realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, documentațiilor necesare pentru 

obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor. 

Pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție (PT), în cazul în 

care, operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate / documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenții / sau alte documentații tehnice ce stau la baza, sau fac parte din 

caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanți în calitate de ofertant/ asociat/ 

subcontractant/ tert susținător, acesta trebuie să aducă la cunoștința autorității contractante 

(comisiei de evaluare) această stare de fapt, și să prezinte o declarație din care să rezulte că 

implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora (SF, DALI, alte documentații tehnice) nu 

este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de interese. 

 

Regimul conflictului de interese: 

În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de 

interese prevazute in capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cu completările ulterioare. 

Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, 

următoarele: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de 

altă natură, ori se află într‐o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi 

imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 
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soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii 

de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele personae 

desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie 

în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire. 

Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente 

unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă 

deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câştigător 

deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie 

(art. 14 din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare). 

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în 

vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările ulterioare. 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice / 

private - anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente 

achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.  

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în 

vedere următoarele principii:  

➢ Nediscriminarea 

➢ Tratamentul egal 

➢ Recunoaşterea reciprocă 

➢ Transparenţa 

➢ Proporţionalitatea 

➢ Eficienţa utilizării fondurilor 

➢ Asumarea răspunderii.  

 

 
CCAAPPIITTOOLLUULL  1122  TTEERRMMEENNEELLEE  LLIIMMIITTAA  ȘȘII  CCOONNDDIITTIIIILLEE  PPEENNTTRRUU  DDEEPPUUNNEERREEAA  CCEERREERRIILLOORR  DDEE  PPLLAATTĂĂ  

AA  AAVVAANNSSUULLUUII  SSII  AA  CCEELLOORR  AAFFEERREENNTTEE  TTRRAANNSSEELLOORR  DDEE  PPLLAATTAA 

 

1122..11  TTEERRMMEENNEE  PPEENNTTRRUU  DDEEPPUUNNEERREEAA  CCEERREERRIIII  DDEE  PPLLAATTĂĂ  AA  AAVVAANNSSUULLUUII  
 

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

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții de către AFIR.  
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Plata avansului este condiţionată de constituirea unei garanţii eliberate de o instituţie 

financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României, 

autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma avansului.  

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale 

până la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, 

respectiv la ultima tranșă de plată.  

 

1122..22  CCEERREERRII  DDEE  PPLLAATTĂĂ  AAFFEERREENNTTEE  TTRRAANNȘȘEELLOORR  
 

În etapa de autorizare a plăților, cu excepția situațiilor când GAL este beneficiar), toate 

cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru efectuarea conformității, iar 

ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă 

de GAL.  

 

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 

0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile 

ulterioare și anexele la acesta. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, 

cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de 

Plată. 

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original-1 exemplar + 2 copii, pe 

suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (CD) documentele întocmite de 

beneficiar si intreaga documentatie scanata. După verificarea conformitatii de către GAL, 

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

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

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

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

către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului 

cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, 

atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza 

la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de 

finanțare. 

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

inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea 

în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

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

internet a AFIR www.afir.info.  

La tranșele  de plată finale/ unice/ incluse în eșantionul de verificare se va realiza verificarea 

menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecție. În cazul în care în urma verificării 



 
 

                                                                                                                                
 

Ghidul Solicitantului Masura 9/6B - Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriului 
Munții Măcinului - Dunărea Veche        

49 

 

menținerii criteriilor de eligibilitate se constată că unul dintre ele nu mai este respectat, 

precum şi dacă există suspiciunea de creare de condiţii artificiale pentru obţinerea finanţării, 

expertul care a efectuat verificarea va întocmi Nota preliminară de sesizare a neregulii şi va 

respecta prevederile Manualului de procedură pentru Nereguli şi Recuperare Datorii al AFIR, 

versiunea în vigoare.  

În cazul în care în urma verificării se constată ca nu mai sunt îndeplinite unul sau mai multe 

criterii de selecție, expertul care a efectuat verificarea va reface punctajul și va analiza dacă 

punctajul proiectului este mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat în cadrul 

sesiunii de depunere, respectiv cu punctajul minim stabilit de GAL pentru sesiunea respectivă, 

dacă nu există proiecte eligibile și neselectate. Dacă în cadrul Raportului de selecție al GAL se 

regăsește doar un singur proiect, în speță proiectul în verificare, se va analiza dacă punctajul 

recalculat este mai mare sau egal cu punctajul minim pentru selectarea unui proiect stabilit 

de către GAL pentru sesiunea respectivă. Dacă punctajul este mai mic, se propune rezilierea 

contractului de finanțare, dacă nu, proiectul își continuă implementarea fără intocmirea Notei 

preliminare de sesizare a neregulii.Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate 

etapele, verificările se realizează în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente 

sub-măsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului 

contractului/deciziei de finanțare. 

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

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info). 

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de 

finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  

 

ATENTIE! 

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 

plăţii, în termen de maximum 5 (cinci) zile, beneficiarul are obligaţia de a informa GAL cu 

privire la sumele autorizate şi rambursate în cadrul proiectului. 

 

Beneficiarul va depune la OJFIR/CRFIR, Dosarele cererilor de plată în conformitate cu 

Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea 

Contractului de finanţare.  

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform 

prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA.  

Dosarul Cererii de Plată (însoțit de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL)  

se depune de beneficiar la OJFIR/CRFIR, într-un singurexemplar pe suport de hârtie, la care 

ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar si intreaga documentatie 

http://www.afir.info/
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scanata. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (Anexă la Contractul de finanţare).  

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile 

calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme. 

 

ATENŢIE! 

Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima tranșă de 

plată prevăzute de art. 4 din H.G. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și 

completările ulterioare.  

  

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  1133  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

  

13.1 INDICATORI DE MONITORIZARE 

 

Populatie neta/turisti care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: min. 

500 persoane 

Indicatori Leader: 

Numar de infrastructuri turistice create/imbunatatite: 1 

Cheltuiala publica totala: 42.860 euro 

Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare. 

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

plată. 

 

ATENTIE! 

Pe durata de valabilitate a contractului, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării 

GAL Muntii Macinului - Veche, Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor 

lor autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea 

rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces 

descrise în art.14 (2). 

 

Pe toata durata de execuție si de monitorizare a contractului beneficiarul asigură accesul la 

locul de implementare al proiectelor, însoţește echipele de control şi pune la dispoziţia 

acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit 

prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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Dacă pe parcursul perioadei de monitorizare a contractului se constată următoarele situaţii: 

• obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de 

finanţare sau sunt închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane), 

• proiectului i se aduc modificări substanţiale, 

• nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor 

asumate prin Cererea de Finanțare, 

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele 

identificate.  Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea 

deficienţelor identificate, implementarea recomandărilor  rezultate în urma misiunilor de 

control ale Autorităţii Contractante şi/sau CE. 

În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu 

procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de 

la somare, Autoritatea Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii 

ajutorului financiar public nerambursabil plătit. 

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că 

obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil 

au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării sau 

închirierii), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral. 

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constată că 

Beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite 

obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz (funcţie de gradul de 

afectare, gravitatea faptelor, etc):  

a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea 

contractului de finanţare;  

b) fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau 

acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, 

nefiind influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în 

considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil. 

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să 

menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform 

descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare. 

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate 

pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minim 5 ani de la 

data efectuării ultimei plăți. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1144  IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  UUTTIILLEE  

 

1144..11    DDOOCCUUMMEENNTTEE  NNEECCEESSAARREE  LLAA  DDEEPPUUNNEERREEAA  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNŢŢAARREE    
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Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare (Anexa 1 a CF) pentru 

întocmirea proiectului sunt:  

A. - doar pentru proiecte de investitii ce includ constructii-montaj 

A1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii (Anexa 

2 a CF), întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907 /2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţi finanţate din fonduri publice).  

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor 

solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-

economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect 

deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, 

precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.  

A2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în 

condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii.  

 

IMPORTANT!  

În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este 

menţionat în Certificatul de Urbanism. 

 

 

ATENŢIE!  

Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilităţii 

preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 

privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 

 

A3. Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei 

- Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform 

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

Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul 

Oficial).  

Și  

- În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac 

obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală 

sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local 

privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în 

domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri 

neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să 



 
 

                                                                                                                                
 

Ghidul Solicitantului Masura 9/6B - Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriului 
Munții Măcinului - Dunărea Veche        

53 

 

fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă 

prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).  

sau 

- Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat 

de primărie (dacă este cazul)  

sau 

-  Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONG- urilor / 

administratorilor ariilor naturale protejate pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la 

care se vor efectua lucrări conform cererii de finanţare 

 

ATENTIE! 

HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la 

inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului). 

 

A4. Avize specifice pentru actiuni asupra obiectivelor de patrimoniu - monumente istorice, 

unde este cazul 

- Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru  Cultura  pe  raza  

carora  sunt  amplasate  obiectivele,  conform  Legii 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa 

confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de 

interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata)  

- Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea documentara si pe 

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

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

modificarile si completarile ulterioare) 

 

B Memoriu justificativ (Anexa 3 a CF) pentru proiectele care nu prevad lucrari de 

constructii-montaj 

 

C - pentru toate proiectele de investitii 

C5.- Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM, 

înainte de semnarea contractului de finanțare (Anexa D a CF). 

si, in faza de contractare 

- Clasarea notificării 

sau 

- Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizeazăcă proiectul nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului şi nicievaluării adecvate) 

sau 

- Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactuluipreconizat asupra mediului 
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sau 

- Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și deevaluare adecvată (dacă 

este cazul). 

- Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 

C6.  

- Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI pentru 

implementarea proiectului (model Anexa 6 a CF), cu referire la însuşirea/aprobarea de către 

Consiliul Local a următoarelor puncte (obligatorii):  

- necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul Solicitantului pentru perioada de realizare a 

investiţiei, în cazul în care se obţine finanţarea; 

- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o 

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

- angajamentul de a include investitia in circuitul turistic (punerea la dispozitia 

publicului vizitator);  

- numărul de locuitori/turisti beneficiari ai infrastructurii turistice;  

- agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 

- caracteristici tehnice minimale ale investiției/investițiilor propuse;  

- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu 

GAL/AFIR în derularea proiectului; 

- angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 

sau 

-  Hotărârea Adunării Generale /forurilor de conducere specifice pentru implementarea 

proiectului cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG / administratorul ariei naturale 

protejate a următoarelor (condiții obligatorii): 

- necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul Solicitantului pentru perioada de realizare a 

investiţiei, în cazul în care se obţine finanţarea; 

- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o 

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

- angajamentul de a include investitia in circuitul turistic (punerea la dispozitia 

publicului vizitator);  

- numărul de locuitori/turisti beneficiari ai infrastructurii turistice;  

- agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 

- caracteristici tehnice minimale ale investiției/investițiilor propuse;  

- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu 

GAL/AFIR în derularea proiectului; 

- angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 

C7. Declaraţia de angajament privind includerea investitiei in circuitul turistic (Anexa G a CF) 
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C8. Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului privind 

asigurarea intretinerii/mentenantei/sustenabilitatii investitiei (Anexa B a CF) 

C9. Documente constitutive/de înființare ale solicitantului  

- Certificat de înregistrare fiscală  

si (doar pentru ADI, ONG)  

- Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă, 

Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, Actul de înfiinţare şi 

statutul ADI  

C10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (Anexa 5 a CF) 

întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista 

cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru 

solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru 

aceleași tipuri de investiții. 

si 

- Declaratia pe propria raspundere ca solicitantul nu a mai primit anterior sprijin (Anexa A a 

CF) 

C11. Respectarea conditilor de igiena si sanatate publica:  

- Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de igiena si sanatate 

publica (Anexa D a CF) 

si, in faza de contractare, daca este cazul 

- Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate 

publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz)  

sau  

- Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  

sau  

- Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, 

dacă este cazul.  

C12. Respectarea conformitatii proiectului cu legislatia in domeniul sanitar veterinar: 

- Declaratie pe propria raspundere cu privire la  conformitatea proiectului cu legislația în 

vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu 

proiectul verificat de DSVSA județeană, investitia va fi în concordanță cu legislația în vigoare 

pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul (Anexa E a 

CF) 

si, in faza de contractare, daca este cazul 

- Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de 

DSVSA județeană, investitia va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.  
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C13. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie 

de dezvoltare națională / regional / județeană / locală / LEADER aprobată, corespunzătoare 

domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.  

C14. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului de 

raportare catre GAL Muntii Macinului- Dunarea Veche (Anexa F a CF) 

C15. Copie document de identitate al reprezentantului legal al solicitantului  

C16. Declaratie privind  prelucrarea datelor cu caracter personal GAL (Anexa H a CF) 

C17. Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal_AFIR. 

D. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)  

ATENTIE! A se avea in vedere documentele in baza carora sunt punctate criteriile de selectie: 

- Fundamentare/motivare in cadrul SF/DALI ca proiectul este conectat cu un obiectiv turistic 

consacrat (CS1); 

- Fundamentare/motivare in  cadrul SF/DALI ca proiectul se incadreaza intr-o strategie de 

dezvoltare / de promovare la nivel national/regional/judetean/local sau LEADER, cu 

indicarea populatiei nete/turistilor care beneficiaza de infrastructura turistica, prin 

prezentarea obligatorie a documentului justificativ, mai exact  extrasul din strategie, care 

confirmă dacă investiția este în corelare cu strategia și copia hotărârii de aprobare a 

strategiei (CS2) 

- Fundamentare/motivare in  cadrul SF/DALI/MJ ca proiectul acopera o zona omogena (CS3); 

- Fundamentare/motivare in  cadrul SF/DALI/MJ necesitate parteneriat, cu prezentarea 

Acordului de parteneriat (CS4); 

- Fundamentare/motivare in  cadrul SF/DALI/MJ ca proiectul contribuie la promovarea 

identitatii locale (CS5); 

- Fundamentare/motivare in  cadrul SF/DALI/MJ ca proiectul integreaza minim 2 tipuri de 

actiuni eligibile (CS6). 

 

ATENŢIE!  

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

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Muntii Macinului pot fi consultate și 

descărcate direct de pe pagina de internet a GAL (www.galmuntiimacinului.ro  – Măsuri de 

finantare, Măsura 9/6B Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al 

teritoriului Munții Măcinului - Dunărea Veche, Ghidul Solitantului si Anexele)  sau pot fi 

solicitate de la sediul GAL. 

 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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1144..22  LLIISSTTAA  FFOORRMMUULLAARREELLOORR  CCEE  VVOORR  FFII  DDIISSPPOONNIIBBIILLEE  PPEE  SSIITTEE‐‐UULL  GGAALL  MMUUNNTTIIII  MMAACCIINNUULLUUII  --  

DDUUNNAARREEAA  VVEECCHHEE//AAFFIIRR  

 
Dosarul CERERII DE FINANŢARE, www.galmuntiimacinului.ro: 

Anexa 1 - Cererea de Finanţare (document care reprezintă solicitarea completată electronic 

pe care potenţialul beneficiar o înaintează GAL-ului în vederea obţinerii finanţării); 

Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907/2016; 

Anexa 3 – Memoriu justificativ; 

Anexa 4 - Recomandari analiza cost-beneficiu; 

Anexa 5 - Raport privind utilizarea fondurilor; 

Anexa 6 - Model Hotarare consiliu local; 

Anexa 7 - Fisa masurii; 

Anexa 8 – Procedura evaluare – selectie; 

Anexa 9 – Acord de parteneriat; 

Anexa A - Declaratia pe propria raspundere ca solicitantul nu a mai primit anterior sprijin; 

Anexa B - Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului privind 

asigurarea intretinerii/ mentenantei/ sustenabilitatii investitiei; 

Anexa C – Declarația pe propria răspundere a solicitantului că va obține și depune 

documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare; 

Anexa  D -  Declaratia pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de igiena si 

sanatate publica; 

Anexa E - Declaratie pe propria raspundere cu privire la  conformitatea proiectului cu legislația 

în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu 

proiectul verificat de DSVSA județeană, investitia va fi în concordanță cu legislația în vigoare 

pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul; 

Anexa F - Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului de 

raportare catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche; 

Anexa G - Declarația de angajament a solicitantului din care să reiasă faptul că după 

realizarea investitiei, aceasta  va fi inclusa in circuitul turistic; 

Anexa H - Declaratie privind  prelucrarea datelor cu caracter personal GAL; 

Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal_AFIR. 

 

Dosarul CERERII DE PLATĂ www.afir.info: 

Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului);  

Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care 

declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc.);  

Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede 

perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată);  

Declaraţia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli ‐ achiziţii de 

bunuri/servicii/ lucrări/actualizări/diverse și neprevăzute);  

http://www.galmuntiimacinului.ro/
http://www.afir.info/
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Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare);  

Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea 

tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziţie, a condiţiilor de eligibilitate 

menţionate în Cererea de Finanţare şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu 

vor face obiectul altor programe de finanţare nerambursabilă);  

 

Formulare GAL conformitate / eligibilitate / selectie: 

Fișa de verificare a conformității şi eligibilităţii, întocmită de GAL Munții Măcinului - Dunărea 

Veche (Formular CE09 - formular propriu); 

Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche 

(Formular CS09 -formular propriu); 

Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare, întocmită de GAL Munții Măcinului - Dunărea 

Veche (Formular IS09 -formular propriu); 

Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche (Formular 

VT09 -formular propriu, dacă este cazul). 

 

1144..33  GGAALL  MMUUNNTTIIII  MMAACCIINNUULLUUII  --  DDUUNNAARREEAA  VVEECCHHEE    ÎÎNN    SSPPRRIIJJIINNUULL    DDUUMMNNEEAAVVOOAASSTTRRĂĂ      
 

GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:00 și 

14:00 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Strategiei de Dezvoltare 

Locală, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea 

proiectelor depuse prin intermediul SDL. 

 

Ne puteți contacta direct la sediul GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche din localitatea 

CERNA, Str. Scolii, nr.2, telefonic la numerele de telefon 0746 290 266, 0742 248 828 sau 

prin email la adresele: office@aspir-leader.ro sau office@galmuntiimacinului.ro. 

Urmăriți noutățile noastre pe pagina web a GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche 

www.galmuntiimacinului.ro sau pe pagina de facebook 

www.facebook.com/gal.muntiimacinului.  

 

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice 

informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.  

 

ATENTIE! 

Experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 

 

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o 

situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.  

 

http://www.facebook.com/gal.muntiimacinului
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De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile 

neregularităţi în derularea implementării SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL Munții 

Măcinului - Dunărea Veche, pentru soluţionarea problemelor.  

 

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne 

în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale 

sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, 

verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau 

sesizare. 

 


