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ATENȚIE! Informațiile din fișele măsurilor din SDL 2014 – 2020 aprobată de către DGDR AM 

PNDR și cele din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 

prevalează asupra oricăror informații din prezentul document. 

 
ATENȚIE !Prevederile prezentului ghid se completează cu reglementările cuprinse în 

Manualul de procedură pentru selecție, achiziții și plăți pentru subMăsura 19.2. 

CAPITOLUL 1 INFORMAŢII GENERALE 

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

de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Poarta Apusenilor, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 

2014-2020, şi constituie un suport informativ pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice. 

 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de 

investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De 

asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, 

documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, precum și alte informaţii utile realizării 

proiectului şi completării corecte a documentelor necesare. 

 
 

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

modificărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată urmând a fi 

publicată pe pagina de internet www.galpa.ro 
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CAPITOLUL 2 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 
 

Dicționar 

Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de 

planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei; 

An de execuţie - Perioadă de 12 luni calculată începând cu data semnării contractului de finanţare 

în primul an sau actelor adiţionale în anii următori. 

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un 

contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o 

înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii 

finanţării nerambursabile; 

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. 

Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României; 

Decizie de finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile 

între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile; 

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. 

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 

precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru 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; 

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili 

şi tipul sprijinului; 

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de 

eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi care nu trebuie 

returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei 

conform proiectului aprobat de AFIR; 
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Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 

Lanț valoric - presupune activitati in care este angrenata o entitate, si care vizeaza – ca si  

activitati principale – transformarea materiei prime in produse finite, asigurand livrarea lor catre client. 

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. 

Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă 

o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile); 

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 – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu 

AFIR, conform legislatiei în vigoare. 

Renovare  –  toate  acele  intervenții  care  sporesc  gradul  de  îmbunătățire  al  finisajelor  și al 

accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugraveli, schimbarea instalațiilor interioare și exterioare din incintă, etc.) 

precum și lucrări de recompartimentare, modificări ce duc lasporirea confortului (iluminat, echipare 

electrică, termică, securitate, etc.) și al siguranțeiîn exploatare (căi  de acces ș i  de c ir cu la ț i e , sisteme 

de prot ecț ie   la  foc,  etc.)  în  general,intervenții ce  conduc  la  un  mod  mai  funcțional  și  mai  

economic de folosire a unei construcții, fără posibilitatea de schimbare volumetrică și planimetrică sau 

modificarea destinației inițiale. 

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

FEADR; 

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 
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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; 

 
 

Abrevieri 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, 

subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea  

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar; 

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale); 

GAL – (Grup de Acțiune Locală) parteneriate public-private alcătuite din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă; 

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

judeţean a AFIR; 

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

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 

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”; 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi 

accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de 

dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. 
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CAPITOLUL 3 – COMPONENȚA COMITEULUI DE SELECȚIE ȘI A 

COMITETULUI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

Rapoartele se întocmesc de către Expertul 2, care primește de la Expertul 1 lista cererilor de 

finanțare verificate și întocmește Rapoartele de selecție intermediare pentru fiecare măsură la care adaugă  

cererile  de finanțare.  Acestea vor  fi  selectate de  către  un  Comitet  de Selecție,  stabilit de  catre organele 

de decizie (Adunarea Generală a Asociațiilor și Consiliul Director) și este format din 10 membri ai 

parteneriatului. La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesară prezența a cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul  privat  

și  societatea civilă.  După  ședința  Comitetului  de  Selecție,  Expertul  2  întocmește  Rapoartele de selecție 

finale pentru fiecare măsură. 

Dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de conflict de 

interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu are drept de vot 

și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

 
 

Componența și obligațiile Comitetului de Selecție: 
 

PARTENERI PUBLICI 42,1% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

Comuna Frata Membru Administratie publica 

Comuna  Chetani Membru Administratie publica 

Comuna  Luna Membru Administratie publica 

Comuna  Viisoara Membru  Administratie publica 

Comuna  Moldovenesti Membru supleant Administratie publica 

Comuna Calarasi Membru supleant Administratie publica 

Comuna  Ceanu Mare Membru supleant Administratie publica 

Comuna Tritenii de jos Membru supleant Administratie publica 
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PARTENERI PRIVAŢI 36,84% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

 

SC Dynamic Logistics Center 
SRL 

 

Membru 
 

 
SC Ad Agrogrup SRL 

 
Membru 

 

 

PFA  Constantea Sebastian 
 

               Membru  
 

 

PFA Chereches Cristian 
 

            Membru supleant 
 

Intreprindere Individuala Catalisan 

Liana Maria 

 

Membru supleant 
 

 

SC Agri russo SRL 

 

Membru supleant 
 

 

PFA  Fodor   M  Melinda 

 

Membru supleant 
 

SOCIETATE CIVILĂ 

21,05% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

Asociatia  Porodica Membru  

Asociatia pentru Promovarea 
incluziunii Sociale(APIS) 

Membru 
 

Asociatia  Boienita Membru 
 

 
Asociatia Micii proprietari Badeni 

 
Membru supleant 
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Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor vor fi depuse la sediul GAL în maxim 5 zile 

lucrătoare de la postarea pe pagina de internet GAL a Raportului de selecție final. Cele 5 zile lucrătoare 

se calculează luând în calcul inclusiv ziua postării pe pagina de internet a GAL și inclusiv ziua trimiterii 

contestației. Analiza contestațiilor se va face de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Raportul 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va publica pe site-ul: www.galpa.ro  în 15 zile lucrătoare de la 

depunerea ultimei contestații. 

 

Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor: 

Pentru  transparența procesului  de  selecție a proiectelor  în  cadrul  GAL  și,  totodată,  pentru 

efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții vor putea lua parte și reprezentanți ai 

AM-PNDR/AFIR, după caz. 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este  formată  din  3  membri,  2  care  provin  din  mediul 

privat/societate civilă și un reprezentant UAT. 

 

 

NR. CRT. PARTENER FUNCȚIA ÎN CSC MEDIUL DE UNDE 

PROVINE 

1 Comuna  Mihai  Viteazu Membru Public 

2 Asociatia  Femei Voluntare  Luna Membru Societate civilă 

3 Asociatia Fiii  Motilor Membru Societate civilă 

4 Comuna  Sandulesti Membru supleant Public 

5 PFA  Constantea Membru supleant Privat 

6 Asociatia  Romaro Membru supleant Societate civilă 

 

 

 

Procesul de selecție: 

1. Asociația GAL Poarta Apusenilor lansează apelul de selecție a măsurilor, folosind mijloacele de 

informare mass-media (pagină web, comunicat de presă, etc.); 
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2. Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate la biroul GAL 

Poarta Apusenilor înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor.  

3. Asociația GAL Poarta Apusenilor efectuează verificarea conformității și eligibilității proiectului, 

respectând regula celor „4 ochi”; 

4. Selecția proiectelor, efectuată de către Asociația GAL Poarta Apusenilor se va realiza pe baza 

ghidului și procedurilor întocmite în conformitate cu SDL, utilizând criterii din Fișa Măsurii 

aferente. 

5. Depunerea  proiectelor  selectate  de  către  Asociația GAL Poarta Apusenilor  la  CRFIR/OJFIR, 

după caz. 
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CAPITOLUL 4. LANSAREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

Asociația GAL Poarta Apusenilor va elabora un Calendar estimativ anual al lansării măsurilor 

prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic. Pentru asigurarea transparenței, acesta   va   fi   postat   

pe   pagina   web   a   Asociației   Grupul   de   Acțiune   Locală   Napoca   Porolissum www.galpa.ro și afișat, 

cel puțin, la sediile la sediile OJFIR și CDRJ. Calendarul estimativ poate fi modificat, conform prevederilor 

din regulamentul de funcționare, cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi devansate 

sesiunile și modificate alocările, în sensul creșterii sau diminuării acestora. 

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, Asociația GAL Poarta Apusenilor va 

lansa pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea 

vor fi publicate/afișate: 

• pe site-ul propriu (varianta detaliată); 

• la sediul Asociația GAL Poarta Apusenilor (varianta detaliată, pe suport tipărit); 

• la sediile primăriilor partenere Asociația GAL Poarta Apusenilor (varianta simplificată); 

• prin  mijloacele  de  informare  mass-media  locale/regionale/naționale (varianta  simplificată) 

cum ar fi: 

-      anunțuri in presa scrisă cu distribuție la nivelul  județului/lor 

- publicare de anunțuri în presa on-line; 

- difuzări la radio / televiziunea locală care acoperă teritoriul Asociației GAL Poarta 

Apusenilor. 

 

Apelul de selecție va fi lansat cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și 

depunerea acestora. 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. 

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor 

proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL. 
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Apelurile  de  selecție  pot  fi  prelungite  cu  aprobarea  Adunării  Generale  a  GAL/Consiliului 

Director al GAL, în conformitate cu procedurile interne ale GAL si cu ghidul aferent submasurii 19.2 – 

„Sprijin  pentru  implementarea  acțiunilor  în  cadrul  strategiei  de  dezvoltare  locală”.  Anunțul  privind 

prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei 

sesiuni. 

Atunci  când  se  prelungește apelul  de  selecție,  valoarea  maximă  nerambursabilă  care  poate  fi 

acordată pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul creșterii/diminuării). 

De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada 

de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității  de 

șanse între solicitanți. 

 Asociația GAL Poarta Apusenilor va lansa anunțuri de deschidere a sesiunilor de primire a 

proiectelor, finanțate prin măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 selectată și autorizată 

de către DGDR AM PNDR. 

 

Varianta detaliată a apelului de selecție va conține minimum următoarele informații: 

 

 Data lansării apelului de selecție; 

 Data limită de depunere a proiectelor; 

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

 Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări: 

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect; 

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta 

cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro; 

o Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru măsura în 

cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală 

(măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita 

maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea 

sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică 

acest tip de sprijin. 

 Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă); 

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în 
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conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru 

măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în 

vederea punctării criteriilor de selecție; 

 Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora; 

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

 Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de 

departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora. Punctajele aferente 

fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Director 

(AGA/CD); 

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție); 

 Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

 Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). 

Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție – varianta detaliată, publicată pe pagina 

de internet a GAL-ului și disponibilă pe suport tipărit la sediul GAL. 

 

Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la sediile 

primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de selecție, care să 

cuprindă următoarele informații: 

 Data lansării apelului de selecție; 

 Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

 Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 

 Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 

 Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de internet a GAL; 

 Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

 Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor 

lansate. 
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Varianta simplificată a apelului de selecție va conține minimum următoarele informații: 

• Data lansării apelului de selecție; 

• Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

• Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 

• Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 

• Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de Asociației GAL Poarta Apusenilor pentru măsura respectivă, cu 

trimitere la pagina de internet www.galpa.ro; 

• Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

• Disponibilitatea la sediul Asociației GAL Poarta Apusenilor a unei versiuni pe suport tipărit a 

informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate. 

 
 

Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a 

fost anunțat apelul de selecție. 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate la biroul GAL 

Poarta Apusenilor: LOCALITATEA MIHAI VITEAZU, STR. PRINCIPALA, NR. 1014, COMUNA MIHAI 

VITEAZU, JUD. CLUJ, înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. 

 

GAL are obligația de a aduce la cunoștința CDRJ lansarea tuturor apelurilor de selecție 

aferente măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată. 

Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în 

care a fost anunțat apelul de selecție. 

În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere 

versiunea în vigoare a Ghidului de implementare a Submăsurii 19.2, disponibil pe pagina de 

internet a AFIR (www.afir.info ) la momentul publicării apelului de selecție. 
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CAPITOLUL 5 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA 

DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 
 

 

Completarea dosarului Cererii de Finanţare 

 
Dosarul Cererii de Finanţare conține Cererea de Finanţare însoțită de anexele tehnice şi 

administrative, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi/sau înlocuirea acestora. 

Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la momentul lansării 

apelului de selecție (format editabil). 

 

ATENŢIE! 

Cererea de Finanţare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de 

Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

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. 

Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate în 

modelul‐cadru. Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform 

modelului standard adaptat de GAL. Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, 

renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate 

conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare. 

 

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 Strategiei de Dezvoltare Locală. 
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ATENTIE! Un solicitant poate aplica cu o singura Cerere de finantare in cadrul unei sesiuni de 

depunere. 

 

 

Depunerea cererii de finanțare 

 
Cererea de finanțare se depune în format letric în două exemplare (un original și o copie) și în 

format electronic (CD/DVD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare). 

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, 

respectiv „COPIE”. 

 

ATENŢIE! 

Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL. 

 

Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor. 

 

Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în 

Cererea de finanţare, în cazul proiectelor de investiții. 

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are posibilitatea de a 

solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare cu AFIR cu condiţia să nu 

depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are 

avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziţia prioritar majoritară. Avansul se recuperează la ultima 

tranşă de plată. 
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CAPITOLUL 6 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE 

 

 
Procedura de evaluare a proiectelor 

Toate proiectele depuse într-o lună calendaristică, se vor evalua în maxim 30 zile lucrătoare, de 

către angajații responsabili, conform fișelor postului. 

Verificarea Cererilor de Finanţare se face în două etape:  

I. La nivelul GAL Poarta Apusenilor:  

❖ Verificarea conformității proiectului  

❖ Verificarea eligibilității proiectului  

❖ Verificare pe teren – dacă este cazul: Scopul verificării pe teren este de a controla datele și 

informaţiile cuprinse în Anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe 

amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza 

documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea 

răspunsurilor. În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren 

efectuată de către experții GAL, acesta poate contesta rezultatele verificării. Contestația va fi 

depusă în maxim 3 zile lucrătoare de la data vizitei pe teren la sediul GAL, numai în cazul în care 

reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului legal a menţionat observații în formularul – 

Fişa de verificare pe teren.  

❖ Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. GAL îşi rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării 

proiectului, se constată că este necesar.  

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:  

1. în cazul în care Documentul tehnic conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui 

criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele 

menţionate în Cererea de Finanţare. În caz de suspiciune se poate solicita extras de carte funciară 

şi pentru cazurile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.  
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2. 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. În cazul 

în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma cerută, 

Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. În urma acestor verificări pot exista următoarele 

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

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

 

 II. La nivelul AFIR  

AFIR va lansa un anunț de deschidere a sesiunii continue de primire de cereri de finanțare, 

finanțate prin Sub‐măsura 19.2, care va fi publicat pe site‐ul AFIR (www.afir.info). Acesta va 

cuprinde informațiile prevăzute în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea 

Sub‐măsurii 19.2. Lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare a proiectelor se 

stabilește în corelare cu respectarea unui termen de cel puțin 7 zile calendaristice de la publicarea 

pe site‐ul AFIR a Ghidului de implementare și a documentelor de procedură aferente, aprobate 

prin OMADR.  

 

AFIR poate primi cereri de finanțare selectate de GAL numai dacă GAL are, la momentul 

depunerii proiectului/proiectelor, un Contract de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul 

Sub‐măsurii 19.4 ‐ „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, aflat în perioada de 

valabilitate. Cererile de finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN‐OJFIR. Experții 

SLIN‐OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul‐cadru de formular corespunzător cererii 

de finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare 

proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar și transmit cererile de finanțare către serviciile 

de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:  

- la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de 

beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;  

- la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și 

proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii. Reprezentanții GAL sau solicitanții pot 
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depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la 

Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată fi realizată evaluarea și contractarea 

acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.  

MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în 

afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația națională. Proiectele vor fi 

verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții GAL sau solicitanți, 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 OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 

acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să 

depună proiectul.  

Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul 

electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan‐ul cererii de finanțare) la expertul 

Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții 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 originalul″. În vederea încheierii 

contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu 

documentele specifice precizate în cadrul cererii de finanțare în original, în vederea verificării 

conformității.  

Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternict al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe 

raza căruia acesta va fi implementat. Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare, 

însoţită de anexele dministrative conform listei documentelor, legate într‐un singur dosar, astfel 

încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Pe durata procesului de evaluare, 

solicitanții, personalul GAL 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 la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În situația în care, pe parcursul 

derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă sesiunii de 

depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în 

conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative. 
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CAPITOLUL 7 – SELECTIA PROIECTELOR 

 
Rapoartele de selecție 

 

 
Rapoartele se întocmesc de către Expertul 2, care primește de la Expertul 1 lista cererilor de 

finanțare verificate și întocmește Rapoartele de selecție intermediare pentru fiecare măsură la care adaugă  

Cererile  de  Finanțare.  Acestea  vor  fi  selectate  de  către  un  Comitet  de  Selecție,  format  din membrii  

parteneriatului.  Rapoartele  de  selectie  intermediare    vor  fi  semnate  de  către  toți  membrii prezenți 

ai Comitetului de Selecție specificându‐se apartenența  la mediul  privat  sau  public  –  cu  respectarea  

precizărilor  din  PNDR,  ca  partea  publică  să  reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul 

urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura 

reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul  de  selecție. Avizarea Raportului de selecț ie  de 

către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului  că procedura de  selecție  a  proiectelor  s‐a  

desfășurat  corespunzător  și  s-au  respectat  principiile  de  selecție  din  fișa măsurii din SDL, precum și 

condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Poarta 

Apusenilor. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al 

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

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

respectiv vor fi semnate de către doi experți. 

Fiecare  persoană  implicată în  procesul  de  evaluare  și selecție  a  proiectelor  de  la  nivelul  GAL 

(evaluatori,  membrii  Comitetului  de  Selecție  și  membrii  Comisiei  de  soluționare  a  contestațiilor)  are 

obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare 

la evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare 

a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 

În  acest  sens,  premergător  procesului  de  evaluare  și  selecție,  persoanele  de  la  nivelul  GAL 

(inclusiv experții cooptați, în  cazul externalizării serviciilor  de  evaluare) implicate în acest  proces  vor 

completa  o  declarație  pe  proprie  răspundere  privind  evitarea  conflictului  de  interese,  în  care  trebuie 

menționate cel puțin următoarele aspecte: 

- Numele și prenumele declarantului; 

mailto:fagadar.alexandru@galpa.ro


 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂPOARTA APUSENILOR 

Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania 

Telefon: 40 721 981 961,Email: fagadar.alexandru@galpa.ro  

- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării); 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare; 

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la 

art. 10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; 

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 

declaraţii. 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul 

GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este 

obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul 

GAL, în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM 

PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt 

definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va 

proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor vor fi depuse la sediul Asociaţiei Grupul de 

Acţiune Locală Poarta Apusenilor în maxim 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de internet a GAL 

a Raportului de selecție intermediar.  Cele 5 zile lucrătoare se calculează luând în calcul inclusiv ziua 

postării pe pagina de internet a GAL și inclusiv ziua trimiterii contestației. Analiza contestațiilor se va   

face   de   către   Comisia   de   Soluționare   a   Contestațiilor.   Raportul   Comisiei   de   Soluționare   a 

Contestațiilor se va publica pe site-ul Gal-ului: www.galpa.ro în 15 zile lucrătoare de la data depunerii 

ultimei contestații. 

Daca in urma procesului de selectie au fost selectate toate proiectele, in acest caz se poate 

intocmi raportul de selectie final. 

 
 

Rapoarte finale de selecție 

 

 
După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul) 

Comitetul de Selecție va întocmi un Raport Final de Selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, cele 

neeligibile, cele eligibile neselectate și cele eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților, 
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cu evidențierea celor selectate în urma soluționării contestațiilor. Raportul Final de Selecție va fi semnat și 

aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție și publicat pe pagina proprie de web și 

afișat  la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Poarta Apusenilor în maxim 30 de zile lucrătoare 

de la închiderea sesiunii de depunere. Toate verificările efectuate de către angajații Asociaţiei Grupul de 

Acţiune Locală Poarta Apusenilor vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate 

de către 2 angajați – un angajat completează și un angajat care verifică. Toate fișele de verificare vor fi 

semnate numai de către angajații Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Poarta Apusenilor, chiar dacă 

pentru efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern. 

Pentru  transparența  procesului  de  selecție  a  proiectelor  și  pentru  efectuarea  activităților  de 

control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării  Rurale  de  la  nivel  județean,  din  cadrul  Compartimentului  de  Dezvoltare  Rurală  Județeană 

desemnat de Directorul General. 
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CAPITOLUL 8 – CONTRACTAREA FONDURILOR 
 
 

 

Pentru cererile de finanțare pentru servicii, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data aprobării 

Raportului de evaluare şi primirea dosarelor administrative de la OJFIR, șeful SLIN – CRFIR repartizează 

experților CE SLIN CRFIR dosarele administrative în vederea inițierii procedurii de contractare. 

 

În termen de maximum 2 (două) zile de la repartizarea dosarelor, experții CE SLIN CRFIR vor 

întocmi formularul E6.8.3L ”Notificarea solicitantului privind semnarea Contractului de finanţare”  și vor 

notifica solicitanții incluşi în Lista proiectelor eligibile cu privire la semnarea angajamentelor legale.  

O copie a formularului va fi transmisă, spre știință, și către GAL. 

 

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în 

termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării E6.8.3L următoarele documente: 

 

- Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează 

operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie; 

- Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc 

sancţiuni penale în domeniul economico-financiar; 

- Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, 

prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării 

proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de 

Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții 

care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta 

dovada cofinanțării private la data semnării contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%; 

- Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L). 

 

După primirea documentelor obligatorii menționate anterior, expertul CE SLIN CRFIR, desemnat de 

șeful SLIN – CRFIR, procedează la întocmirea Contractului de finanţare (formular C1.1L). 

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. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de prezentare a 
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clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile.  

În termen de 2 (două) zile de la expirarea perioadei de depunere a documentelor necesare semnării 

Contractului de finanțare, expertul cu atribuții de contractare din cadrul CE SLIN CRFIR declară contractul 

neîncheiat și va completa ,,Nota de constatare a neîncheierii contractului” - Formularul C1.16.1L, care va fi 

aprobat de către Directorul CRFIR. 

 

ATENȚIE! 
ACEASTĂ PROCEDURĂ ESTE VALABILĂ INCLUSIV ÎN CAZUL PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL 

APELURILOR LANSATE ȘI PRELUNGITE PÂNĂ ÎN DATA DE 06  FEBRUARIE 2018!
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