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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 1.2 a GAL Valea Muntelui, 

respectiv Măsura 41.111 – „Sensibilizare, conştientizare şi training” 

Versiunea 06 din martie 2014 

 

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

programului LEADER, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform 

cerinţelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi 

comunitare. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului, 

precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a acestuia. De asemenea, conţine lista 

indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, 

avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al Contractului 

de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a 

documentelor. 

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

modificărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată va putea fi 

consultată pe pagina de internet www.galvaleamuntelui.ro. 

 

IMPORTANT! 

În cadrul acestui ghid vom folosi denumirea din PNDR a măsurilor la care vom face referire 

pentru o consultare eficientă a informaţiilor prezentate! 

 

 

 

 

 

http://www.galvaleamuntelui.ro/
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Capitolul 1. PREVEDERI GENERALE 

1.1. Obiectivele Măsurii 111 – Sensibilizare, conştientizare şi training 

Măsura 111- Sensibilizare, conştientizare şi training se încadrează în Axa I- „Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiectiv general îmbunătățirea 

competitivității sectoarelor agricol, silvic și alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole și 

protecția mediului, prin acțiuni de formare, informare și difuzare de cunoștințe inovative adresate 

persoanelor adulte care activează în sectoarele menționate. 

În zona Valea Muntelui, sectoarele agricol şi forestier-nelemnoase constituie pentru spaţiul rural 

un factor determinant pentru obţinerea producţiilor agricole, precum şi pentru menţinerea calităţii 

peisajului şi protecţiei mediului înconjurător. O mare parte din totalul populaţiei active din 

mediul rural este ocupată în sectorul agricol. 

Astfel, evoluţia şi specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător de instruire 

tehnică, economică şi juridică, inclusiv expertiza în tehnologii noi ale informaţiei, pentru a 

corespunde cerinţelor comunitare în domeniul fitosanitar, standardelor de calitate, sprijinind 

astfel mobilizarea populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversităţii locale în vederea creşterii 

atractivităţii zonelor rurale, a diversificării economiei rurale şi a calităţii vieţii. 

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea 

competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură, de restructurarea şi 

modernizarea sectoarelor agricol, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele 

agricole, de încurajare a afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de 

aptitudini economice şi de management cât şi de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a 

terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase mediului şi de 

utilizare a energiei regenerabile. Prin urmare, este necesar ca activităţile de formare profesională, 

informare şi difuzare a cunoştinţelor să fie extinse şi la persoanele adulte care sunt implicate în 

domenii care au legătură cu agricultura. 

 

Măsura 111 are următoarele obiective specifice: 

 Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea durabilă a 

terenurilor agricole, creşterea calităţii managementului; 

 Restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele 

agricole şi forestiere - nelemnoase, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 

reducerea şomajului în zonele rurale; 

 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi 

implicate în activităţi agricole şi non-agricole; 
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 Creşterea productivităţii muncii. 

 

Şi obiective operaţionale ale GAL, care prin acţiunile urmărite vor contribui la: 

 Creşterea abilităţilor părţilor locale interesate vizând îmbunătăţirea şi creşterea 

competitivităţii produselor locale; 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru apicultură, 

cultivarea şi procesarea plantelor medicinale şi aromatice, cultivarea legumelor; 

 Îmbunătăţirea promovării produselor locale; 

 Conştientizarea participanţilor privind problemele generale de mediu în sectoarele agricol, 

forestier – nelemnoase şi al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

 Îmbunătăţirea informaţiei pentru grupurile de producători; 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor persoanelor implicate în activităţile turistice. 

 

Obiectivele operaționale din PNDR: 

a. Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice generale, specifice pentru agricultură, 

silvicultură și industria alimentară; 

b. Pregătire generală pentru managementul și administrarea fermelor; 

c. Respectarea condițiilor de eco-condiționalitate și a Standardelor Pieței Agricole Comune, 

diversificarea sau restructurarea producției fermelor (introducerea de noi produse și sisteme 

de procesare); 

d. Conștientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, 

forestier și al industriei alimentare în scopul îmbunătățirii protecției mediului; 

e. Educarea și conștientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conștiinței forestiere) în 

vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a 

resurselor forestiere și creșterea procentului de păduri la nivel național, ce reprezintă 

obiective principale ale politicii naționale forestiere; 

f. Informări privind introducerea de noi tehnologii informaționale și de comunicare (IT). 
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Capitolul 2. PREZENTAREA MĂSURII 111 

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 

 

Beneficiarii eligibili spre a primi sprijin nerambursabil prin măsura 111 sunt persoanele juridice 

– entităţi publice sau private- care activează în domeniul furnizării de formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe şi sunt înfiinţate conform legislaţiei în vigoare în România. 

Aceşti furnizori de formare pot fi: 

- entităţi private: persoane juridice care au competenţă sau colaborează cu persoane ce au 

competenţă în domeniul agricol, silvic sau alimentar conformă cu obiectivele măsurii; 

- entităţi publice: instituţii de învăţământ (licee şi colegii sau universităţi cu profil agricol, silvic 

sau alimentar); 

Finanţarea unui proiect depus în cadrul măsurii 111, derulată prin PNDR, programul 

LEADER, este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari: 

- beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru 

FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de 

întârziere; 

- beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru nerespectarea obligaţiilor 

contractuale, din iniţiativa APDRP, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an; 

- beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului. 

2.2. Condiţii minime obligatorii  pentru acordarea sprijinului 

 

Pentru a primi sprijinul acordat prin măsura 111, solicitanţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

- sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare din România; 

- au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare şi difuzare de 

cunoştinţe; 

- dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acţiune furnizorul de formare 

profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe va prezenta: lista experţilor specializaţi pe acel 
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domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de formare, informare şi 

difuzare de cunoştinţe, CV-ul fiecărui expert); 

- au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare sau de 

informare şi difuzare de cunoştinţe; 

- dispun de capacitatea tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de formare 

sau de informare şi difuzare de cunoştinţe; 

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

- şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetul de stat. 

2.3. Tipuri de programe de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe 

 

Prin această măsură susţinem:  

 Programe de formare pe termen scurt (cursuri de iniţiere, perfecţionare şi specializare) 

cu perioade de training diferite, în funcţie de tema cursului, grupul ţintă şi nivelul de 

training vocaţional existent al aplicanţilor (beneficiari finali) cu scopul îmbunătăţirii şi 

perfecţionării cunoştinţelor şi competenţelor manageriale şi tehnice în domeniul agricol, 

silvic şi al industriei alimentare,  pentru introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, 

protecţia mediului şi agricultura ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-

condiţionalitate, etc.; 

 Informarea şi difuzarea de cunoştinţe în ceea ce priveşte schemele de sprijin ale PAC, 

metodele de punere în aplicare a măsurilor de dezvoltare rurală, înfiinţarea grupurilor de 

producători, metode de cultivare a plantelor, de creştere a animalelor, promovarea 

produselor tradiţionale, metode de gestionare a fermei, protecţia mediului, etc. 

 

Acestea conţin una sau mai multe din următoarele tipuri de acţiuni cerute de GAL Valea 

Muntelui: 

 

 Desfăşurarea cursurilor de pregătire pentru fermieri (inclusiv fermieri de semi-subzistenţă) şi 

pentru alţi locuitori din zona GAL Valea Muntelui; 

 Seminarii de informare privind avantajele respectării bunelor practici agricole, 

conştientizarea rolului agriculturii în combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei 

regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon) etc; 

 Campanie de informare şi sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători; 
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 Realizarea de parteneriate în vederea susţinerii unei campanii de conştientizare referitoare la 

practicarea unei agriculturi specifice zonei montane în acord cu normele de protecţia 

mediului; 

 Realizarea de parteneriate în vederea organizării unor evenimente, întâlniri tematice, cu 

scopul promovării produselor tradiţionale şi ecologice din zona GAL Valea Muntelui; 

 Realizarea de parteneriate în vederea sprijinirii pentru participarea la acţiuni şi evenimente de 

promovare a produselor tradiţionale locale (conferinţe, întruniri tematice, expoziţii, târguri 

etc.) prioritate având tinerii. 

 

Furnizorul de formare va putea realiza în implementarea proiectului următoarele activităţi 

generale: 

a) identificarea participanţilor, asigurarea participării acestora la cursuri; 

b) asigurarea locaţiilor în care se vor desfăşura sesiunile de formare profesională (activităţile 

teoretice); 

c) administrarea programelor de formare: selecţie, înscriere participanţi, derulare programe de 

formare, organizare sesiuni de evaluare, certificare, eliberare certificate sau atestate de absolvire 

sau diplome de participare; 

d)  asigurarea experţilor formatori şi a invitaţilor- persoane resursă pe o anumită temă; 

e) asigurarea suportului de curs pentru fiecare participant conform competenţelor ce vor fi 

dobândite în cadrul acestui proiect. Cursurile, precum şi toate documentele vor fi redactate în 

limba română şi trebuie să aibă un grad de înţelegere accesibil tuturor categoriilor cuprinse în 

grupurile ţintă; 

f) asigurarea pentru fiecare cursant a materialelor necesare, de exemplu: block notes, instrumente 

de scris, mapa pentru documente şi orice alte materiale necesare bunei desfăşurări a sesiunilor 

teoretice şi practice; 

g) identificarea locaţiilor şi asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea aplicaţiilor practice. 

Ofertantul va prezenta acorduri/contracte/precontracte etc. cu locaţiile unde urmează să 

desfăşoare instruirea practică; 

h) asigurarea facilităţilor de cazare şi masă pentru participanţii la cursurile de formare 

profesională astfel: cazare la hotel de minim 3 stele, 3 mese/zi, două coffee-break (cafea/ceai, 

apă minerală/plată, patiserie dulce/sărată), transport de la domiciliu la locaţia de instruire (se vor 

deconta cheltuielile de transport ale participanţilor), respectiv la locaţiile aplicaţiilor practice 

pentru participanţii la cursuri- dacă participantul nu este din localitatea unde se va organiza 

cursul/seminarul; 

i) asigurarea metodei de evaluare a participanţilor; 

j) implementarea sesiunilor de formare profesională; 

k) organizarea vizitelor de studiu sau a schimburilor de bune practici; 
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l) asistenţă acordată participanţilor  pentru identificarea resurselor locale ce pot fi valorificate 

pentru diversificarea fermei şi pentru planificarea dezvoltării propriilor ferme. 

 

2.4. Grupul ţintă eligibil 

 

Grupul ţintă este format exclusiv din persoane care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul 

GAL Valea Muntelui: Agăş, Asău, Brusturoasa, Dărmăneşti, Dofteana, Ghimeş-Făget, Palanca, 

Poduri. 

Proiectul se va adresa cu prioritate: 

- tinerilor cu vârsta până în 40 de ani; 

- femeilor; 

- fermierilor de semi-subzistenţă; 

- membrilor grupurilor de producători sau altor forme asociative recunoscute; 

- celor care au proiecte de investiţii; 

- persoanelor din zone defavorizate; 

- beneficiarilor măsurilor din Axele I şi II; 

- persoanelor cu un nivel scăzut de educaţie sau fără pregătire în domeniul agricol. 

Beneficiarii finali ai acestei măsuri vor primi tratament egal, fără discriminare pe criterii de 

vârstă, sex, rasă, etnie, apartenenţă politică sau religioasă, etc. 

Beneficiarii unui curs de formare pe un anumit domeniu vor putea participa şi la alte cursuri de 

formare, însă pe domenii diferite, cu condiţia să nu mai fi beneficiat de formare gratuită pe 

acelaşi tip de curs, finanţat prin alte programe de finanţare europeană. 

2.5. Tipuri de cheltuieli eligibile 

 

Pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de sensibilizare, conştientizare şi training sunt 

eligibile următoarele cheltuieli: 

- Pentru Cap I :  
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- cheltuieli cu onorariile experților menționați în Cererea de finanțare la punctul A4.4, 

implicați în organizarea și realizarea proiectului.Aceste cheltuielile vor fi decontate experților de 

către  beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plata) în baza contractelor încheiate cu 

aceștia, conform legislației în vigoare  

Cheltuielile reprezentând taxe și impozite aferente onorariilor sunt eligibile.  

Nu se acceptă plăți în numerar.  

Pentru Cap II : 

- cheltuieli privind transportul participanților și experților la acțiunile proiectului; 

-           cheltuieli privind cazarea participanților și experților la acțiunile proiectului; 

-           cheltuieli privind masa participanților și experților la acțiunile proiectului; 

- cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului; 

- cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea activităților 

proiectului; 

- cheltuieli cu materiale didactice şi consumabile în cadrul proiectului; 

- cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului; 

- cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acțiunile proiectului (ex: mape, blok-

notess, pix etc); 

-        cheltuieli cu materiale de informare utilizate exclusiv în acțiunile de informare și difuzare 

de cunoștințe; 

-        cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind  finanţarea proiectelor prin PNDR 

(plăcuțe, autocolante, afișe – conform Anexei V la Contractul de Finanțare C1.1LS) 

- alte cheltuieli specifice proiectului. 

La realizarea fundamentării bugetare pentru Cap I, onorariul experților se va calcula exclusiv pe 

durata efectiv prestată de experți în cadrul activităților de formare, informare și difuzare de 

cunoștințe (zile/curs, zile/seminar). Onorariul va include toate activitățile experților în vederea  

desfășurării acțiunilor de formare, informare și difuzare de cunoștințe – elaborare, prezentare 

suport de curs, materiale prezentate.   
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La realizarea fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Baza de date cu prețuri de referință 

– disponibilă pe site-ul www.apdrp.ro. În cazul în care serviciile bugetate nu se se regăsesc în 

baza de date sau prețurile utilizate depășesc limitele prezentate în baza de date, solicitantul are 

obligația să atașeze la Cererea de Finanțare o ofertă conformă pentru fiecare serviciu bugetat. 

Fundamentarea bugetară, respectiv realizarea Bugetului indicativ va respecta principiul 

rezonabilității costurilor și prețurilor.  

Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune 

gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.  

ATENŢIE!!! Pe toate materialele rezultate din acest proiect este obligatorie utilizarea 

elementelor de identitate vizuală: în partea de sus a fiecărui curs/pliant/material informativ/etc 

vor apărea de la stânga la dreapta siglele: UE, MADR, LEADER, GAL Valea Muntelui. 

 

2.6. Tipuri de cheltuieli neeligibile 

 

Nu sunt eligibile: 

- Cursurile sau activităţile de formare care intră sub incidenţa programelor sau sistemelor 

normale de învăţământ agricol şi silvic de nivel secundar sau superior inclusiv cele de 

calificare; 

- Cheltuielile cu investiţiile; 

- Cheltuielile pentru activităţi de formare sprijinite prin Fondul Social European; 

- Costuri de schimb valutar; 

- Contribuţia în natură: 

- TVA-ul, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv 

suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art 71. (3), lit a 

din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; 

IMPORTANT!!! TVA este cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana impozabilă 

(persoana fizică, grupul de persoane, instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice 

entitate capabilă să desfăşoare o activitate economică) care îndeplineşte cumulativ condiţiile: 

- Nu este înregistrată în scopuri de TVA (plătitor de TVA); 

http://www.apdrp.ro/
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- TVA este nerecuperabilă; 

- Este suportat în mod real şi definitiv de către aceasta (nu recuperează TVA de la bugetul 

de stat sau din alte surse). 

2.7. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

 

Prin Măsura 111 intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100 % din totalul 

cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi: 

 20.000 euro pentru acţiuni de informare de tipul: 

 campanii de conştientizare (ex: practicare agricultură în acord cu normele de protecţie a 

mediului), sprijinirea participării la evenimente şi acţiuni de promovare a produselor 

tradiţionale locale 

 seminarii de informare bune practici agricole, rolul agriculturii în combaterea 

schimbărilor climatice  

 campanii de informare şi sprijin a fermierilor, informare pentru înfiinţarea grupurilor de 

producători 

 organizarea participării la unele evenimente, întâlniri tematice, cu scopul informării şi 

promovării produselor tradiţionale şi ecologice din zona GAL Valea Muntelui  

Cu următoarele condiţii: 

- o acţiune de informare trebuie să dureze cel puţin 2 zile 

- la o acţiune de informare trebuie să participe/să fie informate minim 20 de persoane 

- costurile pe participant pe zi trebuie să fie de maxim 50 euro, incluzând toate cheltuielile 

proiectului. De exemplu dacă o acţiune de informare are 2 zile şi are ca scop informarea  

unui număr de 60 de persoane valoarea maximă a proiectului poate fi de 6000 de euro. 

- valoarea minimă a unui proiect trebuie să fie de 5000 euro. 

35.000 euro/proiect pentru cursuri de pregătire a fermierilor şi a altor locuitori ai zonei 

GAL Valea Muntelui cu următoarele condiţii: 

- un curs de formare poate avea o durată de minim 5 zile 
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- la un astfel de curs trebuie să participe minim 15 cursanţi 

- costurile pe participant pe zi trebuie să fie de maxim 70 euro, incluzând toate cheltuielile 

proiectului. De exemplu dacă un curs durează 5 zile şi are ca scop formarea unui număr de 40 

de cursanţi, valoarea maximă a proiectului poate fi de 14.000 euro. 

- valoarea minimă a unui proiect este de 5000 euro. 

Valoarea totală a fondurilor nerambursabile alocate acestei măsuri este de 216.000 euro, din 

care: -contribuţie naţională: 43.200 euro  

         -contribuţie FEADR: 172.800 euro(80%) 

 

2.8. Criteriile de selecţie ale proiectului 

 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza 

căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie: 

Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obţinut în urma 

aplicării unor criterii de selecţie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se referă la: 

 Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (înţelegerea nevoilor, numărul de 

experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.): 

- Valoarea adăugată a proiectului 

- Indicatorii proiectului 

- Calificări şi experienţă 

- Resurse alocate 

 

 Planificarea activităţilor: 

- Metodologie 

- Planificarea activităţilor 

 

 Oferta financiară- solicitantul prezintă oferte de la diferiţi furnizori cu privire la 

cheltuielile cu lectorii/ spaţiul de închiriat/ echipamentele închiriate/etc, pentru a 

demonstra rezonabilitatea bugetului alcătuit. 
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Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1. Relevanţa proiectului faţă de strategia GAL Valea Muntelui 

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, 

inclusiv argumentarea clară a acestei contribuţii; prezentarea clară a 

contribuţiei proiectului la realizarea obiectivelor măsurii 111. 

10 

2. Relevanţa proiectului faţă de grupul ţintă inclus în proiect 

Proiectul defineşte clar grupul ţintă inclus în proiect şi nevoile sale prin 

furnizarea de date cantitative şi calitative, studii sau analize statistice. 

Obiectivele şi activităţile proiectului sunt corelate cu nevoile identificate şi 

contribuie la satisfacerea acestora; modalităţile de identificare, recrutare, 

implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând 

grupului/grupurilor ţintă sunt realiste, adecvate şi corespunzătoare 

contextului local. 

10 

3. Valoarea adăugată a proiectului 

Proiectul propune noi modalităţi/soluţii personalizate pentru a răspunde 

nevoilor identificate ale grupului ţintă, sau noi modalităţi de utilizare a 

instrumentelor existente; proiectul demonstrează cum contribuie la 

susţinerea dezvoltării teritoriului GAL. 

5 

4. Indicatorii proiectului 

Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzători măsurii 

111 din strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Valea Muntelui. 

Pentru obţinerea punctajului maxim numărul de beneficiari ai proiectului 

va fi de: 

- minim 15 pentru cursurile de formare 

- minim 20 pentru participare la evenimente, expoziţii, târguri, etc., 

pentru campanii de informare şi sprijin, pentru campanii de 

conştientizare,  pentru seminarii de bune practici. 

10 

5. Metodologie 

Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse 

pentru realizarea obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a 

resurselor alocate pentru proiect în vederea obţinerii rezultatelor asumate; 

este descris clar modul în care se asigură monitorizarea implementării 

proiectului. 

5 

6. Proiectul se adresează formării/informării următoarelor categorii de 

beneficiari: 

- tineri până în 40 de ani – 50% 

10 
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- femeilor-30% 

- alte categorii-20%. 

7. Promovarea metodelor de bună practică cu componentă de mediu la nivel 

local şi regional 

Proiectul propune folosirea exemplelor locale în acţiunile de formare, 

informare şi difuzare de informaţii şi implicarea fermierilor şi 

antreprenorilor din teritoriu în promovarea bunelor practici în acord cu 

normele de protecţia mediului. 

5 

8. Promovarea produselor tradiţionale locale 

Proiectul propune realizarea de acţiuni sau evenimente de promovare a 

produselor tradiţionale locale. 

10 

9. Planificarea activităţilor 

Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt 

realiste; activităţile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor şi la 

realizarea obiectivelor propuse; claritatea şi fezabilitatea planului de 

acţiune al proiectului. Este precizată durata activităţilor principale. 

Durata de implementare a proiectului este corelată cu numărul de activităţi 

din proiect. 

10 

10. Calificări şi experienţă 

Este prezentată echipa de proiect, inclusiv lista de experţi pe termen mediu 

şi scurt, aceasta este adecvată dpdv al experienţei, calificărilor, 

competenţelor şi abilităţilor pentru managementul şi realizarea activităţilor 

proiectului; este descrisă clar o distribuire eficientă a reponsabilităţilor în 

cadrul echipei de implementare; există experienţă anterioară de lucru. 

10 

11. Resurse alocate 

Sunt descrise clar şi identificate corect în raport cu obiectivele proiectului; 

resursele prevăzute contribuie la obţinerea rezultatelor proiectului; 

resursele prevăzute sunt suficiente, sunt specificate locaţia/locaţiile pentru 

desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect, dotările şi echipamentele 

existente. 

10 

12. Oferta financiară 

Bugetul alocat pentru realizarea activităţilor din proiect este realist şi este 

cel mai bun din punct de vedere al raportului calitate-preţ faţă de alte 

oferte existente pe piaţă. Solicitantul prezintă oferte de la diferiţi furnizori 

cu privire la cheltuielile cu lectorii/ spaţiul de închiriat/ echipamentele 

închiriate/etc, pentru a demonstra rezonabilitatea bugetului alcătuit. 

Valoarea proiectului se încadrează în maximul specificat în Ghid la 

5 
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capitolul 2.7 în condiţiile date. 

TOTAL 100 

 

 

 

Criterii de prioritizare pentru participanţii la activităţile de formare/informare 

 

Următoarele criterii pot fi luate în considerare în funcţie de tematica instruirii: 

 să aibă vârsta de cel mult 40 de ani- 50% din participanţi; 

 să fie femei – cel puţin 30% din numărul de participanţi; 

 să fie activi în agricultură: 72% din numărul de participanţi; 

 să fie activi în industria alimentară: 21% din totalul particianţilor 

 activi în silvicultură- 7% din participanţi; 

 să fie fermier de semi-subzistenţă; 

 să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative recunoscute 

conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 să aibă un proiect de investiţii; 

 să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată; 

 să aibă un nivel scăzut de educaţie. 

În domeniile forestier şi al industriei alimentare, participanţii la instruire vor fi selectaţi pe 

baza principiului „primul venit - primul servit”. 

 

Criterii de prioritizare pentru beneficiarii direcți 

În cazul în care există mai mulţi solicitanţi pe un anumit tip de proiect, cu acelaşi punctaj, se va 

acorda finanţare tuturor în limita sumei disponibile. Dacă se depăseşte suma alocată se va face o 

departajare. Aşadar, în acest ultim caz se va acorda prioritate furnizorilor de formare cu 

experienţă specifică în dezvoltare rurală şi mai ales în cadrul programului LEADER, care vor 

prezenta oferta financiară cea mai avantajoasă şi vor cuprinde un număr cât mai mare de 

participanţi în cadrul proiectelor. 
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Capitolul 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

ACORDATE PENTRU SENSIBILIZARE, CONŞTIENTIZARE ŞI 

TRAINING 

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. 

ATENŢIE! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. 

Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

 

3.1. Completarea Cererii de Finanţare 

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

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

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

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri 

de Finanţare completate de mână. 

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

 

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

la.....) 

 

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

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

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în 

care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce 

măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 

La întocmirea Cererii de Finanţare se va utiliza cursul de schimb EURO – RON publicat pe 

pagina web a Băncii Central Europene (www.ecb.int), la următoarea secţiune: http: 

www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. 

3.2. Depunerea Dosarului Cererii de Finanţare 

 

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele 

ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare).  
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Originalul şi 2 copii ale 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 Valea Muntelui. 

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 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 pune ştampila şi semnătura 

beneficiarului, 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. 

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

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 prin procură 

legalizată la notar (în original) 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 3 

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

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

(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 3 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 
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originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea „Conform cu 

originalul”, datează şi semnează. 

3.3. Verificarea Dosarului Cererii de Finanţare 

 

A. Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare 

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

de verificare”. 

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 expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 

neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de 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 Valea Muntelui 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: 
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 Cererea de Finanţare este declarată neconformă 

 Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

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

B. Verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către GAL Valea Muntelui. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

 Verificarea eligibilităţii solicitantului 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie 

 Verificarea bugetului indicativ al proiectului 

 Verificarea tuturor documentelor anexate.  

Această verificare este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 

ATENŢIE! GAL Valea Muntelui îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii 

suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată că este 

necesar. 

La verificarea eligibilităţii de către GAL Valea Muntelui, în situaţia în care sunt criterii de 

eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, evaluatorul poate cere informaţii suplimentare 

doar în următoarele cazuri:  

- dacă unul din documentele anexate conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui 

criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lor faţă de cele 

menţionate în Cererea de Finanţare 

- în cazul în care în bugetul indicativ există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor 

de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma 

cerută la capitolul 4.1 „Documente necesare întocmirii Cererii de Finanţare”, Cererea de 

Finanţare va fi declarată neeligibilă. 
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C. Selecţia proiectelor 

Măsura are o alocare financiară la nivelul GAL Valea Muntelui care a fost prezentată la capitolul 

2.7. Pentru fiecare sesiune de depunere a proiectelor se va face un anunţ de lansare a licitaţiei în 

care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. 

GAL Valea Muntelui va întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie GE 3.2L 

care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecţie stabilite la nivelul GAL şi punctajul pentru 

fiecare criteriu în parte. 

Verificarea compatibilităţii proiectului cu Planul de Dezvoltare Locală a GAL şi cu Planul 

Financiar se face prin bifarea criteriilor specifice din Anexa „Procedura de selecţie” la Planul de 

Dezvoltare Locală. 

După selecţie, secretariatul Comitetului de Selecţie va întocmi un Raport de Selecţie Intermediar. 

Acesta va cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, 

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

fiecare criteriu de selecţie. 

La aceeaşi dată cu publicarea Raportului de Selecţie Intermediar, pe site-ul GAL şi la sediul 

acestuia, va fi disponibil un anunţ privind finalizarea evaluării proiectelor, termenul de depunere 

a contestaţiilor şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii. 

În baza Raportului de selecţie intermediar publicat, GAL notifică în scris potenţialii beneficiari 

cu privire la rezultatul evaluării proiectului. 

Dacă există contestaţii acestea vor fi soluţionate şi se va emite un Raport de contestaţii. În 

termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de contestaţii, 

Secretariatul Comitetului de Selecţie întocmeşte proiectul Raportului de Selecţie în baza 

Raportului de selecţie intermediar revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestaţii, şi îl 

înaintează Comitetului de selecţie.  

În Raportul de Selecţie final vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. În Raportul de Selecţie vor fi evidenţiate 

proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. 
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Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal, se face în funcţie de : furnizorii de 

formare cu experienţă specifică în dezvoltare rurală şi mai ales în cadrul programului LEADER 

valoarea eligibilă a proiectului, un număr cât mai mare de participanţi în cadrul proiectelui. 

După selecţia de la nivelul GAL Valea Muntelui, proiectele depuse de beneficiar la GAL vor fi 

depuse de către acesta împreună cu un angajat al GAL la OJPDRP Bacău sau doar de angajatul 

GAL pe baza unei împuterniciri notariale făcute de beneficiar. 

La OJPDRP se va efectua o nouă verificare a conformităţii şi eligibilităţii şi după finalizarea 

acestei etape beneficiarul va fi notificat asupra rezultatului final al selecţiei. 

3.4. Contractarea fondurilor 

După finalizarea verificării eligibilităţii în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi 

finanţate, APDRP notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie a Cererii de Finanţare în 

vederea contractării. 

În termen de 15 zile lucrătoare, beneficiarul trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de 

care aparţine, pentru semnarea contractului de finanţare. 

În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi nu depune documentele 

obligatorii invocate în conţinutul Notificării, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul 

financiar. 

ATENŢIE!!! Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maxim 2 ani. În condiţiile 

nerespectării duratei maxime de execuţie a Contractului de Finanţare, beneficiarului i se va 

aplica o penalizare de 2% aplicată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit pentru 

fiecare an de execuţie prelungit, pe care o achită în maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării de acceptare a modificării Contractului de Finanţare. 

Beneficiarul are obligaţia de a achita penalizarea în procentul prevăzut mai sus în contul 

Autorităţii Contractante. 

Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al 

proiectului şi investiţia iniţială iar modificarea se limitează la redistribuirea a maxim 10% din 

suma iniţială alocată cheltuielilor eligibile, între capitole bugetare, fără a se modifica valoarea 

totală eligibilă a proiectului. 

Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care 

justifică modificarea, însoţit de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut, în termen de maxim 
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10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la 

contractul de finanţare. 

3.5. Achiziţiile 

 

Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achiziţii începând cu data primirii 

Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie 

răspundere, având în vedere condiţionarea semnării Contractului de Finanţare de documentele 

obligatorii pe care trebuie să le depună la Autoritatea Contractantă. 

Beneficiarul privat este obligat să depună la OJPDRP, dosarele de achiziţii, în maxim 3 luni-

pentru achiziţii simple - de la semnarea Contractului de Finanţare. 

Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice este obligat să depună la CRPDRP 

documentaţia de achiziţii şi să finalizeze în maxim 12 luni de la semnarea Contractului de 

Finanţare toate procedurile de achiziţii publice, inclusiv avizarea acestora. 

În contextul derulării achiziţiilor private şi publice, conflictul de interese se defineşte prin: 

 Existenţa unor legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţi; 

 Membrii comisiei de evaluare (conform declaraţiei de confidenţialitate şi imparţialitate) 

deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi sau fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanţi sau subcontractanţi 

 Deţinerea de către una din firmele participante a pachetului majoritar de acţiuni la 

celelalte firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 

Nerespectarea instrucţiunilor privind achiziţiile private de către beneficiarii FEADR atrage 

neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii. 

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricăror decizii, trebuie avute în vedere 

următoarele principii: 

- Nediscriminarea 

- Tratamentul egal 

- Recunoaşterea reciprocă 

- Transparenţa 
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- Proporţionalitatea 

- Eficienţa utilizării fondurilor 

- Asumarea răspunderii. 

3.6. Plata 

 

Dosarul Cererii de Plată se depune de către beneficiar la OJPDRP, în două exemplare  pe suport 

de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul 

Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de Plată. 

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar Cerere de Plată este de 

maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de Plată. 
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Capitolul 4. DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE 

FINANŢARE 

4.1. Anexele Cererii de Finanţare-parte componentă a acesteia 

 

Aceste anexe sunt specificate şi în Cererea de Finanţare, pentru ele fiind pus şi modelul de 

conţinut: 

Anexa 1- Buget Indicativ şi Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli 

eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului (se regăseşte în cerere); 

Anexa 2 – Declarație pe propria răspundere a solicitantului (se regăseşte în cerere); 

Anexa 3 – Declarație pe Propria Răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării-

după caz (se regăseşte în cerere); 

 

4.2. Lista documentelor justificative 

 

Documentele justificative care trebuie ataşate Cererii de Finanţare sunt: 

 

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

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

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții 

care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în ultimii 3 ani, 

pentru aceleași tipuri de servicii. 

2. Proces verbal de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii finalizate 

incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă. 

3. Documente constitutive – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, 

Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor 

și fundațiilor etc.). 

4. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția 

Generală a Finanțelor Publice  

 



       
                PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, AXA IV LEADER                                                                
        Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României 
 

 

                      

 

Ghidul Solicitantului –Măsura 41.111  25 | P a g e  

 

Certificate de atestare fiscala, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG 92/2003, 

privind Codul de Procedura Fiscală, republicată, de către: 

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

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

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

lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care 

solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să menţioneze 

clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea 

rubricii în care ar trebui să fie menţionate.) 

 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin 

deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 

restituire,  

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

 

5. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale 

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

contului în care se derulează operațiunile cu APDRP). 

6. Declarație pe propria răspundere a solicitantului referitoare la asigurarea cofinanțării 

proiectului. Nu se depune în cazul finanțării publice de 100%. 

7. Lista experților care participă la activitățile proiectului 

8. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului 

(diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în 

vigoare etc.) 

9. Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului, pe toată 

durata de desfășurare a proiectului. 

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

rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 
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- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale. 

- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii 

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

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

punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care 

îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.  

11. Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar:  

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 

depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin 

certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni 

faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 

depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, 

sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia 

care a acordat-o; 

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în 

cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data 

închiderii licitaţiei de proiecte; 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de 

finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o 

valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

e) Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României. 

Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%. 
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12. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte 

faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul 

solicitanților înființați în baza OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

13. Fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele 

proiectului. 

14. Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din 

localitatea respectivă privind promovarea moştenirii culturale a comunei. Este obligatoriu 

numai pentru proiectele prin care se finanțează studii privind patrimoniul cultural 

(material și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora și 

punerea acestora la dispoziția comunității aferente măsurii 322-componenta C. 

15. Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 

 

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

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

DATE DE CONTACT GAL Valea Muntelui 

 

 

Adresă sediu: Comuna Asău, Sat Straja, Nr.241, Judeţ Bacău 

 

Tel/fax: 0234 382 091 

 

Email: office@galvaleamuntelui.ro 

 

Web: www.galvaleamuntelui.ro 

 

Program: luni-vineri în intervalul orar 08:00- 16:00 

mailto:office@galvaleamuntelui.ro
http://www.galvaleamuntelui.ro/

