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Ghidul solicitantului este un material de informare tehnicd a potenlialilor beneficiari aifinanldrilor din Fondului European- Agricol pentru Dezvoltare Rurala GEADR) implementatprin Programul Nalional de Dezvottur. nrrata PNDR) 2014-2020 - masura LEAIiEn gi seconstituie in suport informativ complex pentru intocm^irea proiectelor conform cerinlelor pNDR
2014-2020 9i Strategiei de Dezvoltire Locala GAL cAMpiiGXvaNu BURDEA 2014-zo2o.Ghidul Solicitantului prezintr regulile pentru pregitirea, elaborarea, editarea gi depunereaproiectului de investilii, precum qi modalitatea ae sJteclie, aprobar" qi'a".rtu.e a implementrrii
proiectului dumneavoastrd.
De asemenea, confine lista indicativd a tipurilor de investilii eligibile pentru finanldri dinfonduri nerambursabile, documentele, avizile gi acordurile care, dupd caztrebuie prezentate,
modelul cere_rii de Finanfare, al studiului de Fezabilitate/Documentaliei de Avizare aLucririlor de Intervenfie 9i al Memoriului Justificativ, al Contractului de Finan{are, precum gi
alte informaJii utile-realizdrii proiectului gi completdrii corecte a documentelor necesare.
Ghidul Solicitantului, precum qi documenteL anexate pot suferi rectificrri ca urmare a
actualizdrii 

-legislafiei 
nafionale gi comunitare sau procidurale, modificarea Strategi.i a.

Dezvoltare Locald 2014-2020 aferentd teritoriului GAL CAMpre CAVaNU BURDEA - va
recomanddm sd consulta{i periodic pentru varianta actualizatd a acestor documente pagina de
internet www. galcampiagavanuburdia.ro.

Pentru a obfine informafiile cu caracter general, consulta{i pliantele gi indrumarele
editate de MADR qi AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare jude( Ei din regiunile de
dezvoltare ale RomAniei, precum Ei pe paginile de internet rn*r,o.*d..irio'qi www."madr.ro.

Pentru a obline informafii qi clarificdri legate de completarea qi depunerea cererii de finanlare,
sau alte informafii, ne puteli contacta direct la sediul nostru, prin ielefon, pri" 

"--uiirur-p.i1pagina de internet:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CAVTPLq. GAVANU BURDEA

Comuna Vit5neqti, sat VitdneEti, judetul Teleorman

Telefon: 0766 437 975, Tel. 0247 331093

E-mail: galcgburdea@gmail.com

WEB : www. galcarnpiaqavanuburdea.ro
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CAPITOLUL 1. DEFINITII $I ABREVIERI

1.1. Definifii

Beneficiar - organizalie publicl sau privatd care preia responsabilitatea realizdrii unui proiect
qi pentru care a fost emisS o Decizie de finanlare de cdtre AFIR/care a incheiat un Contract de

finan(are cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
Cerere de finan{are - document depus de cltre un solicitant in vederea oblinerii sprijinului
fi nanciar nerambursabil;

Cofinanfare publicl - reprezintd fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR -

aceasta este asigurata prin contribulia Uniunii Europene qi a Guvernului Romdniei;

Contract/Decizie de Finan{are - reprezintd documentul iuridic incheiat in condi}iile legii intre
Agenlia pentru Finantarea Investiliilor Rurale qi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul,

drepturile qi obligafiile pdrfilor, durata de execufielvalabilitate, valoarea, plata, precum qi alte

dispozilii gi condigii specifice, prin care se acordi asistenld financiard nerambursabild din

FEADR gi de la bugetul de stat, in scopul atingerii obiectivelor m[surilor cuprinse in PNDR

2014-2020;

Eligibilitate - suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie sd le indeplineasc[ in vederea

oblinerii finanlErii prin M[surile/Sub-misurile din FEADR;

Fiqa misuriilsub-mlsurii - reprezint[ documentul care descrie motiva]ia sprijinului financiar

nerambursabil oferit, obiectivele mf,surii, aria de aplicare qi acliunile prevlzute, tipul de

investitii/servicii, menlioneazd categoriile de beneficiari qi tipul qi intensitatea sprijinului;

Fonduri nerambursabile - reprezintd fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice in

baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investilii/servicii incadrate in aria de

finanfare a Mdsurii qi care nu trebuie retumate - singurele excepfii sunt nerespectarea

conditiilor contractuale Ei nerealizarea investiliei/serviciului conform proiectului aprobat de

AFIR.

Grup de Ac(iune Local[ (GAL) - parteneriat public-privat alc[tuit din reprezentanli ai

sectoarelor public, privat Ei societatea civild;

LEADER - Misurd din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitdlilor rurale ca

urrnare a implementirii strategiilor elaborate de cdtre GAL. Provine din limba francezd

,,Liaisons Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale" - ,,Legf,turi intre Acliuni

pentru Dezvoltarea Econorniei Rurale"; Mdsurd - defineEte aria de finanlare prin care se poate

realiza cofinanlarea proiectelor (reprezintd o sumd de activitdli cofinanlate prin fonduri

nerambursabile);

Inovarea sociali presupune dezvoltarea de idei, servicii qi modele prin care pot fi mai bine

abordate provocdrile sociale, cu participarea actorilor publici qi privafi, inclusiv a societdlii ci-

vile, cu scopul imbundt[firii calit5lii vielii populaliei din teritoriu. Aceasta poate fi reprezentatd

de o solufie la o problemi sociald - o activitate sau un serviciu inovatir,. poate fi o schirnbare

de proces sau o schimbare organiza{ional[. Inovarea social6 presupune noutate - impottant nu

este oa ideea sau acliunea sd t'ie absolut noi, conteazd sf, fie percepute ca noi in contextul in care

sunt aplicate, respectiv pentru teritoriul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA. Inovarea trebuie

sf, introducd o schirnbare. Inovarea sociald produce un beneficitt pentru gnrpuri de indivizi,

con,unitdli, societate in ansamblu, iar nu pentru indivizi particulari. Exemple de teme de

GHIDUL SOLICITANTULUI
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GHIDUL SOLICITANTULUI

inovare socialS: - crearea gi consolidarea de parteneriate relevante pentru solufionarea
problemelor cu care se confruntd comunitdlile marginalizate / persoaneie aflate in risc de
sdrdcie / persoane aparlindnd grupurilor vulnerabile, dar Ei pentru identificarea unor solulii
practice, viabile, inovative de a rdspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe
valorificarea de bune practici la nivel nafional sau din alte programe; - metode inovative de
implicare activd a membrilor comunitalii la acliunile sprijinite, inclusiv pentru deplEirea
barierelor de ordin moral sau care lin de cutumele din societate / etnice; - valorificarea
oportunititilor locale in identificarea solufiilor propuse; - activitdti qi iniliative care vizeazd,

promovarea egalitalii de qanse, non discriminarea etc.;

Reprezentantul legal - reprezentant al beneficiarului care semneazd angajamentele legale,
desemnat conform actelor constitutive/statutului benefi ciarului ;

Strategie de Dezvoltare Locali - Document ce trebuie transmis de potenlialele GAL-uri cdtre
Autoritatea de Management qi care va sta la baza selecfiei acestora. Prin acest document se

stabilesc activitdlile qi resursele necesare pentru dezvoltarea comunitdlilor rurale qi m[surile
specifice zonei LEADER;
Zi - zi lucrdtoare.

Asociafie de Dezvoltare Intercomunitarl (ADI) - structurd de cooperare cu personalitate
juridic6, de drept privat, infiinlate in condiliile legii de unit[1iile administrativ teritoriale pentru

realrzarea in comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori
furnizarea in comun a unor servicii publice (Legea Administraliei publice locale nr.215l200l).
Aglomerare umani - zond in care populalia qi/sau activitalile economice sunt suhcient de

concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate qi dirijarea lor spre o stafie de epurare

sau spre un punct final de evacuare, calculatd in locuitori echivalenli, care poate cuprinde mai

multe unitSli administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, in corelare cu prevederile din

master planul jude[eanlzonal pentru serviciul de alimentare cu apd gi de canalizare;

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

contractuluildeciziei de finanlare pdnl la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Dosarul cererii de finan{are - cererea de finanlare impreund cu documentele anexate.

Evaluare - acliune procedurali prin care documentatia ce insoleqte cererea de finanlare este

analizatdpentru verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate gi pentru selectarea proiectului

in vederea contractdrii;

Implementare proiect - totalitatea activitSlilor derulate de beneficiarul FEADR de la
semnarea contractului/deciziei de finanfare pAnd la data depunerii ultimei tran$e de plat[;

Modernizare - cuprinde lucrdrile de construc{ii-montaj qi instalalii privind reabilitarea

infrastructurii gi/sau consolidarea construcliilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacd este cazul)

aparfin6nd tipurilor de investilii derulate prin mf,suri, care se realizeazd pe amplasamentele

existente, fbr[ modifi carea destinaliei / func]ionalitSlii iniliale.

Renovarea - toate acele intervenfii care sporesc gradul de imbunltdtire al finisajelor qi al

accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugrdyeli, schimbarea instalaliilor interioare qi exterioare din

incintl etc.) precum qi lucrdri de recompartimentare, modific6ri ce duc la sporirea confortului

(iluminat, echipare electricd, termic6, securitate etc.) gi al siguranfei in exploatare (c6i de acces

qi de circulalie, sisteme de protecfie la foc etc.) in general, intervenfii ce conduc la un mod mai

func(ional Ei mai economic de folosire a unei construclii, fErd posibilitatea de schimbare

volumetricd gi planimetricd sau modificarea destinaliei iniliale;

Master plan jude(eanlzonal - document de politici publice care stabilegte strategia de

furnizare/prestare qi dezvoltare a serviciului, planul de investilii pe termen scurt, mediu gi lung

privind infiinfarea, dezvoltarea, modemizarea qi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare

rt{ds{JeA J"3i$F 
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GHIDUL SOLICITANTULUI

aferente serviciului de alimentare cu apa qi de canalizare dintr-un judelizon6.
Politica Agricolr Comunr (PAC) set de reguli qi ,r.lurir^. care reglementeaz6
producerea, procesarea gi comercializarea produseloi agricole in Uniunea Europeanr gi care
acordd o atentie crescdnd6 dezvoltarii rurale. Are la bazi preluri comune gi organizdri comune
de piafd;

Solicitant - persoan6 juridicE / oNG, potenlial beneficiar al sprijinului nerambursabil din
FEADR;

Valoare eligibiln a proiectului - suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucr6ri care se
incadreazd in Lista cheltuielilor eligibile precizatd,in prezentul manual gi care pot fi decontate
prin FEADR; procentul de confinanlare publicd qi privatd se calculea za piin raportare la
valoarea eligibila a proiectului;
Valoarea neeligibill a proiectului - reprezinti suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii pi /
sau lucrdri care sunt incadrate in Lista cheltuielilor neeligibil e preciiatd,in prezentul manual qi,
ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate in calcul pentiu
stabilirea procentului de cofinanfare publicS; cheltuielile nleligibile vor fi suportate financiar
integral de cdtre beneficiarul proiectului;
Valoare total5 a proiectului - suma cheltuielilor eligibile gi neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrdri;

Proiect generator de venit - orice operaliune care implic[ o investilie intr-o infrastructurd a
cdrei utilizare este supusd unor redevenle suportate direct de utilizaiori sau orice operafiune
care implicd, vdnzarea sau inchirierea unui teren sau a unui imobil sau orice alt6 furnizaie de
servicii contra unei pld1i.

A.D.I. - Asociafie de Dezvoltare Intercomunitard

1.2. Abrevieri

GAL - Grup de Acfiune Local6
SDL - Strategia de Dezvoltare Locali;
SDL GAL CAupm GAVANU BURDEA - Strategia de Dezvoltare Locala elaboratd de Grupul de
Acliune Locald CAupm GAVANU BURDEA.
PNDR - Programul Nafional de Dezvoltare Rural5;
FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural6, este un instrument de finanfare
creat de Uniunea Europeand pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
MADR - Ministerul Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale;
DGDR - AM PNDR - Direclia Generald Dezvoltare Rurald - Autoritatea de Management
pentru Programul Nalional de Dezvoltare Rurald;
APIA - Agenlia de Pl6!i qi Intervenlie in Agricultur6 - institulie publica subordonatd
Ministerului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale deruleazd, fondurile europene pentru
implementarea misurilor de sprijin finanlate din Fondul European pentru Garantire in
Agriculturd;

AFIR - Agenfia pentru Finanlarea Investi{iilor Rurale;
CDRJ - Compartiment de Dezvoltare Rurald Judelean;
DATLIN - Direclia Asistenld Tehnicd, LEADER gi Investilii Non-agricole din cadrul AFIR;
DIBA - Direcfia Infrastructurd. deBazd qi de Acces din cadrul AFIR;
DAF - Direclia Active Fizice din cadrul AFIR;
DPDIF - Directia Pld[i Directe qi Instrumente Financiare din cadrul AFIR;
OJFIR - Oficiul Judefean pentru Finanlarea Investiliilor Rurale, structurl organizatorica la

*4#{fe4 srrss I 
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nivel judefean a AFIR (la nivel nalional existd 4l oficii Judefene);
CRFIR - centrul Regional pentru Finanlarea Investiliilor Ruralei
SL - Serviciul LEADER din cadrul Direcfiei Asistenlr Tehnic[, LEADER qi Investitii Non-
agricole din cadrul AFIR; SLIN - CRFIR - Serviciul LEADER qi Investilii Non-agricole din
cadrul centrului Regional pentru Finan(area Investifiilor Rurale;
SLIN - OJFIR - Serviciul LEADER gi Investilii Non-agricole din cadrul oficiului Judetean
pentru Finanfarea Investi]iilor Rurale;
CE SLIN - CRFIR/OJFIR - Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER gi
Investifii Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanlarea Investiliilor Rurale/Oficiul
Judelean pentru Finanlarea Investiliilor Rurale; cI SLIN - CRFIR/OJFIR - compartimentul
Implementare, din cadrul Serviciului L-EADER Ei Investilii Non- agricole - Centrul Regional
pentru Finanfarea Investiliilor Rurale/Oficiul Judefea, p"ni., Finanla-rea Investiliilor Rurje;
SAFPD - CRFIR - Serviciul Active Fizice qi Plaf Directe din cadrul Centrului Regional
pentru Finanfarea Investiliilor Rurale;
SAFPD - OJFIR - Serviciul Active Fizice gi Plali Directe din cadrul Oficiului Judelean pentru
Finanfarea Investiliilor Rurale;
CE - SAFPD - OJFIR/CRFIR - Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active
Fizice qi Plati Directe - Oficiul Judelean pentru Finanfarea Investiliilor Rurale/Centrul Regional
pentru Finanlarea Investiliilor Rurale; SIBA - CRFIR - Serviciul Infrastructur6 de Bazi-qi de
Acces din cadrul Centrului Regional pentru Finanfarea Investifiilor Rurale;
CE - SIBA - CRFIR Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructura de
Bazd gi de Acces -centrul Regional pentru Finanlarea Investiliilor Rurale;
APIA - Agenlia de Plafi gi Intervenlie in Agriculturd - institulie publicl subordonatd
Ministerului Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale deruleazd fonduriie europene pentru
implementarea mdsurilor de sprijin finan{ate din Fondul European pentru Garantare in
Agriculturd;

AM POIM - Autoritatea de Management Program Operalional Infi.astructurd Mare;
POS MEDIU - Programul Operalional Sectorial Mediu.

GHIDUL SOLICITANTULUI
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CAPITOLUL 2. PREVEDBRI GENERALE

2,1. Contribu{ia fvfASURU M 3.3/68 - ,,Integrarea minoritd.(ilor locale" la domeniile de

interven(ie qi obiective

Prezenta mdsuri igi propune sd contribuie la rcalizarea incluziunii socio-economice a

minoritAfllor, in special a minoritdlii rome, prin atragerea acestora spre un nivel similar cu cel al

restului populaliei gi asigurarea de qanse egale prin prevenirea gi combaterea discrimindrii.
TotodatS, mdsura urmiregte implicarea autoritAtilor, minoritdlilor qi a societ[fii civile in
activit6ti car e v izeazd cre gterea incluziuni i soci o-economice.

M[sura abordeazd. integrarea minoritdlilor din perspectivd culturalf,, cu accent pe pe asigurarea

simultan6 a posibilitafli menfinerii qi dezvoltdrii unei identitSli culturale specifice Ei a

participdrii pe baza respectului reciproc la viala comunitdlii locale.

De asemenea, operafiunile sprijinite in cadrul prezentei mdsuri vizeazd integrarea vdzutd ca

opusul excluderii sociale, cu accent pe oferirea asistenlei sociale pentru persoanele defavorizate

qi luarea unor misuri care sd compenseze dezavantajele de ordin socio-economic.

M5sura 3.3 ,,Integrarea minoriti(ilor locale" contribuie la domeniul de interventie DI 6B -
,,incurajarea dezvolt[rii locale in zonele rurale" (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr.

1305/2013) Ei corespunde obiectivelor arlicolului 20,,Servicii de bazd qi reinnoirea satelor in
zonele rurale" din Regulamentul (UE) ru. 130512013 al Parlamentului European qi al

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurald acordat din

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural6 (FEADR) qi de abrogare a Regulamentului

(CE) nr. 169812005 al Consiliului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare. Mdsura contribuie

la prioritateaprevdzutdla art.5, Reg. (UE) nr. 130512013:

. P6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sdrdciei Ei a dezvoltdrii economice in

zonele rurale".

Obiectivul de dezvoltare rurali al Mlsurii 3.3 este oblinerea unei dezvoltdri teritoriale

echilibrate a economiilor qi comunitdlilor rurale, inclusiv crearea qi menlinerea de locuri de

munc[.

Obiectivele specifice ale Mlsurii 3.3 sunt:

o P6strarea, dezvoltarea qi afirmarea identitElii culturale a minoritaFlor din teritoriu;

o Diminuarea riscului de abandon qcolar Ei asigurarea tranzi[iei de la qcoald la ocuparea

unui loc de muncd.

MIsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climd qi

inovare in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) ru'. 1305/2013.

Proiectele depuse pe aceastd mdsuri vor fi benefice pentru teritoriul GAL CAMPIA GAVANU

BURDEA prin impactul generat la nivelul teritoriului Grupului de Acfiune Locald CAUpU
GAVANU BURDEA gi in al doilea rdnd de caracterul inovator ;i integrat al intervenfiei.

Promovarea activd a politicilor de incluziune a minoritAlilor, in special a celei rome, va

contribui direct la reducerea sdrdciei din teritoriu, reducerea abandonului qcolar (prin

promovarea pred6rii in limba romani, suslinerea de programe de inv[fare de sprijin Ei creqterea

gradului de conqtienttzare a importanlei educaliei in rdndul copiilor qi tinerilor romi)'

GHIDUL SOLICITANTULUI
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Astfel, mlsura contribuie la creEterea nivelului de educafie a minoritdlilor, conducdnd la

asigurarea egalitalii de qanse Ei eliminarea riscului de desegreagre.

Operafiunile propuse in cadrul mdsurii rispund in mod integrat tututor necesitililor identificate

la nivelul teritoriului Grupului de Acliune Local5 CAMPIA GAVANU BURDEA. Astfel,

mdsura integreaz1, solulii eficiente la toate problemele semnalate la nivelul parteneriatului in

ceea ce priveqte integrarea minoritdlilor.

Prin complementaritatea intervenfiilor propuse in cadrul prezentei mdsuri cu operaliunile

aferente altor misuri din SDL se obline caracterul integrat al acesteia in definirea rdspunsurilor

concertate la problemele identificate.

Tipul mlsurii/sprijinului: INVESTITII

Important!
Cererile de finanfare utilizate de solicitanli vor fi cele disponibile pe site-ul GAL la momentul

lansdrii apelului de selectie (format editabil).

lncadrarea cererii de finanfare se va face pe domeniul de intervenlie DI 6B - ,,incurajarca

dezvoltarii locale in zonele rurale".

2.2. Contribu(ia publici

Contribulia publicl totald pentru M[sura 3.3- Integrarea minoritdlilor locale este de 46.092,47

euro, din care:

- 85% contribufie europeand - FEADR;

- 15% contribufie nafionald de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale Romdniei.

2.3. Tipul sprijinului

in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 130312013 vor fi rambursate costurile

eligibile suportate qi pl6tite efectiv, in prealabil, de cdtre beneficiari. Solicitanlii pot beneficia

de plafi in avans, cu condilia constituirii unei garanjiei bancare sau a unei garanfii echivalente

corespunzitoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. a5 (a) qi

art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

2.4. Sume aplicabile qi rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 Euro qi maxim 100.000

Euro.

Proiectul va fi obligatoriu incadrat in alocarea financiarl maximl pe proiect publicatl in

apelul de proiecte pentru sesiunea respectivl.

Conform specificaliilor din fiqa M6surii 3.3/68 din SDL aprobati de DGDR - AM PNDR,

intensitatet sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:

- pentru operaliunile generatoare de venit pdndla90Yo;

- pentru operaliunile generatoare de venit cu utilitate public6 - pdnd la l00Yo;

- pentru opera(iunile negeneratoare de venit pdnl la 100%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile pentru finanlarea

unui proiect in cadrul primei sesiuni de depunere a proiectelor in cadrul GAL CAMTIA

*&ffi#eA "$.31s$ I ,.+M
ffiffiffi

GHIDUL SOLICITANTULUI

10



GHIDUI, SOLICITANTULUI

CAvauU BURDEA pentru Misura 3.3/6Beste de:
- pentru investifii generatoare de venit este de 90%;
- pentru investilii generatoare de venit cu utilitate publicd este de 100%;
- pentru investilii negeneratoare de venit este de 100%.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. l407l10l3
privind aplicarea articolelor 107 qi 108 din Tratatul privind funcfionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totalI a ajutoareloide minimis primite pe perioada a j ani
fiscali de cdtre un beneficiar nu va depdqi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/
beneficiar.

Valoarea gi intensitatea sprijinului nerambursabil au fost stabilite in conformitate cu obiectivele
9i priorit6file din SDL GAL cAtrlpm cAvANU BURDEA, prin raportarealaspecificul local din
teritoriul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA Ei ameninl[rile identificate in analiza SWOT,
respectiv imposibilitatea de a asigura cofinanlarea proiectelor de cltre potenfialii beneficiari ai
pro iectelor finanf ate din fonduri neramburs abile.

in cazul proiectelor generatoare de venituri, solicitanlii vor prezenta dovada confinan!6rii
private la data semn6rii contractului de finanlare, previzutd in notificarea AFIR, conform HG
22612015, art.6, lit. b.

2.5. Aria de aplicabilitate a misurii

Potenfialii solicitanfi vor realiza investitia propusd prin proiect gi vor implementa proiectele in
teritoriul GAL CAMPIA GAVANU BURbEA. Sialiuf eligibii in accepliunea acestei m6suri
cuprinde teritoriul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA care include localitali din judelele
Giurgiu gi Teleorman.

Teritoriul Asociafiei Grupul de Acliune Locald cAupm CAvnNu BURDEA acoper6
urm[toarele unitSli administrativ teritoriale: 1 comunl din jude]ul Giurgiu, respectiv comuna
Toporu; 9 comune din judelul Teleorman, respectiv:Vitdneqti, Rasmiresti, Mdrzaneqti,

$torobdneasa, Brdnceni, figdneqti, Poroschia, Furculegti qi Nanov.

2.6. Legislafia na(ionali qi europeani aplicabill misurii

. R(UE) nr.l303l20l3;
o Directiva Consiliului 2000/431C8,29.06.2000, cu privire la implementarea principiului

tratamentului egal intre persoane indiferent de originea rasiala sau etnicd;
o Directiva Consiliului 200017 8/CE din 27 .11.2000 de creare a unui cadru general in

favoarea tratamentului egal privind ocuparea forlei de muncd gi condiliile de munc6;

' Legea nr.33129.04.1995, pentru ratificarea Conventiei-cadru pentru protectia minoritalilor
nafionale, incheiat6 la Strasbourg la I .02.1995;

o Conventia intemafionald privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiall - 1950;
o Convenlia-Cadru pentru Proteclia MinoritdlilorNalionale;
o Declarafia Universald a Drepturilor Omului - 1948;
o Carta ONU - 1945;
o Lege nr. 19812005 privind aprobarea Ordonanlei de urgenfd a Guvernului nr. 1712005

pentru stabilirea unor m[suri organizatorice la nivelul administraliei publice centrale;

l1
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Hotdrdre w. 120612001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziliilor privitoare la
dreptul cetdlenilor aparlindnd unei minoritdli nationale de a folosi limba materna in
administrafia publicd local6, cuprinse in Legea administratiei publice locale nr.21512001;
Ordonan{a nr. 7712003 pentru modificarea qi completarea Ordonanlei Guvernului nr.

137/2000 privind prevenirea qi sanctionarea tuturor formelor de discriminare;
Hotdrirea nr. 151412002 pentru modificarea qi completarea Hotdrdrii Guvemului nr.

1.19412001 privind organizarea qi funcfionarea Consiliului Nafional pentru Combaterea

Discrimin6rii;

Legea nr. 4812002 pentru aprobarea Ordonanlei Guvernului nr. 13712000 privind
prevenirea qi sancfionarea tuturor formelor de discriminare;

Hotdrdrea nr. I 19412001 privind organizarea qi funclionarea Consiliului Nalional pentru
Combaterea Discrimin[rii.
Legea nr. 112011 a educafiei nafionale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale - republicatd, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;

Legea nr.26312007 privind infiinfarea, organizarca Ei funclionarea cregelor;

Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei Ei regimul general al cultelor - republicatI, cu

modificdrile qi completirile ulterioare;

o Ordonanfa nr. 2612000 cu privire la asocialii qi fundalii, cu modificSrile qi completdrile

ulterioare;

o Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European qi al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurali acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare

rurald (FEADR) gi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;

a

a

a

a

o Regulamentul (UE)
aplicarea articolelor

nr.

107

140712013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind
qi 108 din Tratatul privind funcfionarea Uniunii Europene

ajutoarelor de minimis, cu moficdrile gi completdrile ulterioare;

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 21512014 al Comisiei de stabilire a

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 130312013 al Parlamentului European

qi al Consiliului de stabilire a unor dispozilii comune privind Fondul european de

dezvoltare regionalE, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european

agricol pentru dezvoltare rurald gi Fondul european pentru pescuit Ei afaceri maritime;

Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 66120ll privind prevenirea, constatarea qi

sancfionarea neregulilor apdrute in oblinerea gi utilizarea fondurilor europene gi/sau a

fondurilor publice nalionale aferente acestora, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Ordonanla de urgenlE a Guvernului nr. 4912015 privind gestionarea financiard a fondurilor

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

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

la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 qi pentru modificarea 9i

completarea unor acte normative din domeniul garantdrii, aprobatd cu modificlri prin

Legea nr.56120161'

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

a misurilor programului nafional de dezvoltare rurald cofinan{ate din Fondul European

Agricol pentru Dezvoltare Rural6 qi de la bugetul de stat, cu modificdrile qi complet[rile

ulterioare;

Legea nr. 18412016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de

*t&sgn* *"Jls$ | +,:.+
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intereseinproceduradeatribuireacontractelordeachizi1iepublic[;

Ordinul nr.ll9l20l4 pentru aprobarea Normelor de igienI qi sdnatate public[;
Ordinul nr. l l l/2008 privind aprobarea Normei sanitar veterinare qi pentru siguranla
alimentelor;

Hotdrdrea nr.907/2016 privind etapele de elaborare qi confinutul-cadru al documentaliilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investigii finanlate din fonduri
publice;

Legea nr. 9 8 120 I 6 privind achiziliile publice ;

Hotdr6rea Guvemului nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru din
Legea nr.9812016 privind achiziliile publice

13
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CAPITOLUL 3. DEPUNEREA PROIECTELOR

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru Misura 3.3 - Integrarea minoritifilor locale, va fi
lansatd conform Calendarului estimativ al lansdrii mdsurilor prevdzute tn SDL CAMPIA
G{VANU BURDEA. Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel pufin 5 zile inaintea
sesiunii, prin modifi carea datei de lansare a sesiunii qi alocarea pentru mdsurd, in sensul
creEterii sau diminudrii. Calendarul estimativ, respectiv Calendarul estimativ modificat va fi
postat pe pagina web www..galcampiagavanuburdea.ro Ei la sediile primlriilor partenere din
teTitoTiul GAL CAMPIA GAVANUBURDEA.
Data lans6rii apelului de seleclie este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL
CAMPIA GAVANU BURDEA. Deschiderea sesiunii de primire a proiectelor va fi publicatd /
afiqatd:

- Pe site-ul propriu www.galcampiagavanuburdea.ro - varianta detaliatS;
- La sediul GAL - varianta detaliatd, pe suport tip6rit;
- La sediile primdriilor partenere din teritoriul GAL CAUpm GAVANU BURDEA -

varianta simplificatd;
- Prin mijloace de informare mass-media cu acoperire regionald - varianta simplificatd.

Apelurile se adreseazl solicitanfilor eligibili, care sunt interesali de elaborarea qi implementarea
unor proiecte care rSspund obiectivelor qi prioritililor din SDL GAL CeUpfa CAVaNU
BURDEA.

Perioada de depunere a proiectelor va fi men{ionati in cadrul Apelului de selecfie. in
vedere depunererii de proiecte pe M6sura 3.316P., GAL CAMPIA GAVANU BURDEA va
lansa apelul de seleclie cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de data limitd de depunere

a proiectelor. In situalia in care, pe parcursul deruldrii apelului de seleclie intervin modificdri
ale legislaliei, perioada aferentd sesiunii de depunere va fi prelungitd cu 10 zile, pentru a

permite solicitanlilor depunerea proiectelor in conformitate cu cerinlele apelului de selecfie

adaptate noilor prevederi legislative.

Apelurile de selecfie pot fi prelungite cu aprobarea Adundrii Generale a GAl/Consiliului
Director al GAL. Anunful privind prelungirea trebuie sI se facd numai in timpul sesiunii in
derulare, nu mai tdrziu de ultima zi a acestei sesiuni. Publicitatea prelungirii apelurilor de

seleclie se va face in aceleaqi condilii in care a fost anunlat apelul de seleclie pentru M6sura

3.3168.

Alocarea financiari pentru prima sesiune de selecfie de proiecte aferentd Mdsurii 3.3 -
Integrarea minoritdlilor locale este de 46.092,,47 Euro.
Punctajul MINIM pe care trebuie sl-l obfinl un proiect pentru a fi finanfat este de 20 de

puncte qi reprezint[ pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finan1are.

Depunerea dosarului Cererii de finan(are pentru M5sura 3.3168 se va face la sediul

ASOCIATIEI GAL CAvtpta CAVaNU BURDEA - judeful Teleorman, comuna

VitIneEti, sat Vitineqti, in intervalul orar specificat in apelul de selec{ie. Potenlialii

beneficiari vor depune dosarul cererii in trei exemplare pe suport hdrtie gi 3 exemplare pe

suport electronic (CD) - un exemplar original, un exemplar copie qi un exemplar beneficiar,

care va fi restituit dupd realizarea conformitElii.

GHIDUL SOLICITANTULUI
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CAPITOLUL 4. CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBIITI )

Beneficiarii eligibili (direcli) pentru spijinul acordat prin Masura 3.3/68 sunt:
' oNG-uri cu expertiza relevantd pentru acliunile selectate;

' Comunele din GAL qi asociatiile acestora conform legislafiei na{ionale in vigoare;. ONG-uri definite conform legislaliei in vigoare.

Beneficiari indirecli:

' Populafia aparlindnd minoritdlii rome care benefi ciazd, de servicii imbundtitite.
' Populafia defavorizatd. dinteritoriul GAL.

Investifia trebu-ie si se realizeze pe teritoriul GAL. Sediul /Punctul lucru, dup6. caz,ale solicitantului
trebuie sd fie situate in teritoriul GAL cAvpm GAVANU BURDEA, activitatea
desftqurdndu-se in teritoriu.

Solicitantul trebuie sd se regdseascd in categoria de beneficiari eligibili menfionali mai sus. Nu
sunt eligibile cererile de finanlare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.
Atenfie! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau inlocuitorul de drept al acestuia.
Reprezentantul legal al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard este Pregedinteie Consiliului
de Administrafie, in conformitate cu Legea nr. 2l5l2o0l a administraliei publice locale,
republicatd, cu modificdrile qi completirile ulterioare.

Solicitanfii / beneficiarii pot depune proiecte aferente mdsurilor / submdsurilor de investi]ii
derulate prin PNDR 2014 - 2020, cu respectarea condiliilor prevdzute la art. 3 qi art. 6 din HG
nr. 22612015 privind stabilirea cadrului general de implementare a mdsuriior programului
nalional de dezvoltare rurald cofinanlate din Fondul European Agricol prntri DZzvoltare
Rurald Si de la bugetul de stat, cu modificdrile qi completariie ulterioare. Prevederile indicate
anterior se aplicd corespunzator qi in cazul ADI, dacd, un membru al asocialiei se afl6 in- situaliile previzute mai sus.

Conform art. 6 din HG nr. 22612015, categoriile de solicitanli / beneficiari ai m6surilor I
submlsurilor de investilii derulate prin PNDR 2014 - 2020 restricfionate de la finanlare sunt,
dupd caz:

o solicitan{ii / beneficiarii, dupd, caz, inregistra{i in Registrul debitorilor AFIR, atdt pentru
Programul SAPARD, cdt qi pentru FEADR, pdnl la achitarea integrald a datoriei fat6 de
AFIR, inclusiv a dobdnzilor gi majordrilor de intdrziere;

o solicitanlii / beneficiarii, dup[ caz, care au contracte de finantare pentru proiecte nerealizate
incetate din proprie iniliativ5, pentru un an de la data rezilierii, iar solicitanlii / beneficiarii
care au contracte de finanfare incetate pentru nerespectarea obligaliilor contractuale din
inifiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;

. beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanlirii FEADR, care se afld in situa(ii
litigioase cu AFIR, pdnd la pronunlarea definitivl a instanlei de judecatd in litigiul dedus
judecdfii;

. solicitanlii care s-au angajat prin declaralie la depunerea cererii de finanlare cd vor depune
dovada cofinanfdrii la contractare sau cI vor depune proiectul tehnic gi nu preiinta

I
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documentele la data prevdzutd in notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai
putea accesa programul timp de un an de la notificare.

Un solicitant / beneficiar, dupd caz, poate obline finanfare nerambursabila din FEADR pi de la
bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investilii depuse pentru mdsuri / sub-mdsuri din
cadrul PNDR 2014-2020, cu indeplinirea cumulativd a urmatoarllor condilii:

a) respectarea condiliilor de eligibilitate ale acestuia gi a regulilor ajutoarelor de stat,
respectiv a celor de minimis, dupd caz;

b) nu sunt create condiliile pentru a obline in mod necuvenit un avantaj, in sensul
prevederilor art.60 din Regulamentul (UE) rv. 1.30612013 al Parlamentului European gi
al Consiliului din 17 decembrie 2Ol3 privind finanfarea, gestionarea gi monit&izarea
politicii agricole comune gi de abrogare a RegulamentelorlCrpi w.352/7g, (CE) nr.
165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. l.2gO/2005 9i (CE) nr.485/2008
al Consiliului, in orice etapd de derulare a proiectului;

c) prezentarea dovezii cofinanldrii private a investifiei, prin extras de cont qi/sau contract de
credit acordat in vederea implementirii proiectului, prin deschiderea unui cont special al
proiectului in care se vireazl / depune minimum 50% dinsuma reprezentdnd cofinanlarea
privatd, disponibilul din acest cont fiind destinat plSlilor efectuate de solicitant in vederea
implementlrii proiectului. Cheltuielile vor fi verificate la depunerea primei cereri de
platd". La depunerea urmdtoarelor cereri de platd, condilia prezentdrii extrasului de cont,
in vederea verificdrii operaliunilor intreprinse, nu se mai aplicd.

Atenfie! Daci proiectul se aflI in sistem (solicitantul a mai depus acelaEi proiect Ei in
cadrul altei misuri din PNDR), acesta nu poate fi depus qi ra GAL.

De asemenea, dacd un solicitant are un proiect selectat pentru finanlare in aceeaqi sesiune
anualS, dar nu a incheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat in termen dovada
cofinanldrii qi/sau proiectul tehnic, solicitate prin Notificarea privind semnarea contractului de
finanfare, conform prevederilor HG nr. 22612015, cu completdrile gi modificdrile ulterioare,
acesta poate depune doar in sesiunile lansate de GAL in anul urm6tor.

in conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. l306l2)l3,nu sunt eligibili
beneficiarii care au creat in mod artificial condiliile necesare pentru a beneficia de finanlare in
cadrul mdsurilor PNDR 2Ol4 - 2020. in cazul constatdrii unor astfel de situalii, in oriceetapd
de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil qi se procedeazd, la recuperaria
sprijinului financiar, dac6 s-au efectuat pl51i.

t6
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CAPITOLUL 5. CONDITII MINIME
OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

Pentru justificarea condiliilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastrd este
necesar s[ fie prezentate in cuprinsul Studiului de Fezabil itite t Documentaliei de Avizare
pentru Lucriri de Intervenlii / Memoriuluijustif-icativ toate infonnafiile concludente, informatii
pe care documentele justificative anexate le vor demonstra qi sustine.

Proiectul/investi{ia trebuie sa incleplineascd urmdtoarele condilii de eligibilitate:

: Solicitantul trebuie sI se incadreze in categoria beneficiaritor iligibiti:
Se vor verifica actel.e juridice de tnfiinlare ;i.funcyionare specifice"fiecdrei categorii de
solicitanli, certificatul de tnregistrare.fiscald, declarayia pe propria rdspundere a solicitantului
privind datoriile fiscale restante din Cererea de finanlare ;i FiSa Masuiii 3.3/68 din SDL.

: solicitantul trebuie sr nu fie in insorvenle ,ru io.rpucitate de platE:
Se vor verifica declaratia pe propria rdspundere ai, Cererea de finanyare, Buletinul
Procedurilor de Insolvenld, alte documente specifice, dupd caz, Jiecdrei calegorii de solicitanti.
o Investifia trebuie sI se incadreze in cel pu{in unul din tipurile de sprijin prevlzute
prin^mlsurr: r-- "r- -r---

- Infiinlarea, amenajarea spaliilor publice de recreere in comunitalile cu populalie aparlin6nd
minoritf,lilor (parcuri, spalii de joac6 pentru copii, terenuri de sport etc.); 

-

- Amenajarea de spalii petrtru organizarea de evenimente publice etc. in comunitatile cu
populalie aparfindnd rninoritdlilor;

- Dotarea cdminelor culturale in comunit5lile cu popula[ie aparlinand rninoritdlilor locale;
- Investilii pentru activitati megteEugdregti (activitAli de artizanat qi alte activiteli tradilionale

non-agricole: oldrit, brodat, prelucrarea manual6 a fierului, lAnii, pielii, lemnului, etc.).

Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat in baza Cererii de finanlare, descrierea tipului de
sprijin din SF/DALI/Memoriu.fustificativ, certificatului rJe urbanism (dacd este cazul) ;i FiSa
Mdsurii 3.3/68 din SDL.

IMPORTANT!
Se va verifica in SF/DALI/M.I dacd solicitantul a prezentat Ei cletaliat activitdlile pe care le va
desfbqura prin proiect qi modul in care acestea contribuie la integrarea minoritdlilor din
teritoriul GAL, contribuie la evitarea segregdrii qi a excluziunii sociale.

in funclie de tipul de investifie propus prin proiect, solicitantul va
numirul populaliei nete din mediul rural care beneficiazd de
imbundtalite prin investitia propusd.

Solicitantul va descrie in SF/DALI/MJ contribulia proiectului la obiectivele transversale ale
Reg. (UE) nr. 130512013: mediu, clim[ qi inovare. Se va detalia caracterul inovativ al
investiliei, respestiv componentele de mediu qi climd la care contribuie proiectul.

descrie

servicii

in SF/DALI/M.I
/ infrastructuri

GHIDUL SOLICITANTULUI
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.Solicitantul trebuie sI se angajeze sI asigure intrefinerea/mentenanfa investifiei p9 o

perioadl de minimum 5 ani de la ultima plati:
Se vor verifica: Hotdrdrea Consiliului Local (Hotdrdrile Consiliilor Locale tn cazul ADI),
Hotdrdrea Adundrii Generale a ONG.. HCL se va elabora conform modelui anexat ta ghid.
o Investifia trebuie si demonstreze oportunitatea qi necesitatea socio-economici piin
intermediul Memoriului justificativ, Sturliul de Fezabilitate, Documentafia de Avizare
pentru Lucrlri de Interve"nlii:
Se vor verifica: Ilotdrdrea Consiliului Local (Hotdrdrile Con,yiliilor Locale in cazul ADD,
Hotdrdrea Adundrii Generale a ONG, Studiul de Fezabilitate / Documentalia de Avizqre
pentru Lucrdri de Intervenyii / Memoriul Justificaliv. HCL se va elabora conform modelui
anexat la ghid.

.Investifia sI se realizeze in teritoriul Grupului de Acfiune Locali CAlfpta GAVANU
BURDEA:

Se va verifica dacd investilia .se realizezd tn teritoriul GAL CAUpU G,{VANU BURDEA.
Investi[ia este eligibila dacd solicitantul are sediu/punct de lucru tn teritoriut GAL CAUpt,q
GAVAAIU BURDEA,

Se vor verifica urmdtoarele documente:

- Cererea de Finanfare, Studiul de Fezabilitate / Documentalia de Avizare pentru Lucrari de

Interven!ii / Mernoriul .justificativ;
Pentru cornune qi ADI:

conform legislaliei in vigoare privind proprietatea publicd qi regimul juridic al acesteia,

atestat prin Flotdr6re a Guvernului qi publicat in Monitorul Oficial al Romdniei (copie dupd

Monitorul Oficial) qi in situatia in care, in Inventarul bunurilor care alcituiesc
domeniul public, investi{iile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul
public sau sunt incluse intr-o pozitie globall, solicitantul trebuie sI prezinte:

- HotdrArea Consiliului Local /Hotardrile Consiliului Local privind aprobarea modificdrilor
gi / sau completlrilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii
poziliei globale existente sau clasificarii in drumuri publice a unor drumuri neclasificate

sau schimb[rii categoriei de drum public (din categoria funclionala a drurnurilor de interes

judelean in categoria funclional[ a drumurilor de interes Iocal), cu respectarea prevederilor

ar1, 115 alin (7) din Legea nr.2l5l 2001 a administraliei publice locale, republicat6, cu

modificarile qi completdrile ulterioare, in privinla supunerii acesteia controlului de

legalitate al prefectului, in condiliile legii (este suficientf, prezentarea adresei de inaintare

catre Institulia Prefectului, pentru controlul de legalitate, in condiliile legii).
gi/sau

- avizul adrninistratorului terenului aparlindnd domeniului public, altul decat cel administrat

de primirie (dac[ este cazul).

Pentru ONG-uri:
- Documente doveditoare ale dreptului de proprietate / dreptul de uz, uz.ufruct, superficie,

servitute / administrare pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile Ia care se vor

efectua lucrf,ri, conform Cererii de Finanlare.

o Investifia trebuie s[ fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nafionald I

regional5 / judefeanl / locali aprobatl, corespunzltoare domeniului de investitii:
Se va verifica extrasul din strategie, din care rezultd cd investilia este in corelare cu orice

strategie de dezvoltare nalionald / regionala / judeleand / locald aprobatd, corespunzdtoare

domeniului de investilii precum Si copiu hotdrdrii / deciziei de aprobare a Strategiei.

GHIDUL SOLICITANTULUI
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Conform Regulamentului (UE) 130512013 investiliile sunt eligibile pentru sprijin dacd,
operafiunile relevante sunt implementate in conformitate cu planurile de dezvoltare a
rnunicipalit5lilor qi a satelor in zonele rurale qi a serviciilor de bazd oferite de acestea, acolo
unde exist[ asemenea planuri, qi sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locald relevantd.
Se va verifica extrasul din Strategia GAL CAUpU GAVANU B\IRDEA ata$at de solicitant la
cererea de finanlare care confirmd cd tipul de investiyie propus se regdseSte tn SDL 2014 -
2020 aferentd teritoriului GAL (investifia este necesard pentru teritoriul GAL CAM7IA
Cif,qwU BURDEA ;i contribuie la obiectivele mdsurii).
o Investifia trebuie sI respecte Planul
Se va verifica dacd investilia respectd toate specificaliile din Certificatul de Urbitnism eliberat
tn temeiul reglementdrilor Documentaliei de urbanism foza PUG. in situayia tn care investilia
propusd prin proiect nu se regdseSte tn PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism
eliberat tn temeiul reglementdrilor Documentaliei de urbanismfaza PUZ.

Solicitantul va depune obligatoriu la dosarul cererii de finanlare urmdtoarele declaralii:
o Declarafie cltre GAL privind raportarea pldlilor efectuate de AFIR - conform anexei nr.

t2;

. Declaratia pe propria rdspundere privind inregistrarea proiectului in cadrul altei mdsuri din
PNDR - conform anexei nr. 13;

o Declarafia pe propria r6spundere pentru respectarea prevederilor art. 6, din H.G.
Nr.22612015 - conform anexei nr. 14;

o Declaralia pe propria rlspundere privind inregistrarea in Registrul debitorilor - conform
anexei nr. 15.

GHIDUL SOLICITANTULUI
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CAPITOLUL 6. CHELTUIELI ELTGIBILE $I NEELTGIBILE

in cadrul unui proiect, cheltuielile pot fi eligibile qi neeligibile. Finalarea va fi acordatl doar

pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului in conformitate cu Fiqa

mdsurii 3.3168 din SDL CAMPIA GAVANU BURDEA, in limita valorii maxime a sprijinului

stabilit. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de cdtre beneficiarul finan!5rii. Pentru a

fi eligibile toate^cheltuielile aferente implementdrii proiectului trebuie sd fie efectuate pe

teritoriul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA.

6.1. Tipuri de investifii qi cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru urmdtoarele investilii

corporale qi / sau necorporale, conform urm[toarei liste indicative a cheltuielilor / acliunilor

eligibile:
- infiinlarea, amenajarea spaliilor publice de recreere in comunitdlile cu populalie

apa(indnd minoritAfllor (parcuri, spalii de joac[ pentru copii, terenuri de sport etc.);

- Amenajarea de spalii pentru organizarea de evenimente publice etc. in comunitdlile cu

populaf ie apa(in6nd minorit6lilor;
- Dotarea c[minelor culturale in comunit[1ile cu populatie aparfindnd minoritSlilor locale;

- Investilii pentru activitAti meqtequgSreqti (activitdti de artizanat qi alte activit6ti

traditionale non-agricole: ol6rit, brodat, prelucrarea manual[ a fierului, l6nii, pielii,

lemnului, etc.).

Dispozi(ii privind eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:

. Cap. 8.1 din PNDR 2014 a2020 - Dispozilii privind eligibilitatea cheltuielilor;

. H.G. nr.22612015 D Art. 24 a Reguli privind mlsura 19 "Dezvoltarea locald

LEADER'';
. Schema de ajutor de minimis !"Sprijin pentru implementarea acfiunilor in

cadrul strategiei de dezvoltare local6";

. R. (UE) nr. 1305/2013 tr art. 45 privind investi{iile, art. 60 privind eligibilitatea

cheltuielilor, art.61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I - M6suri (in funcfie de

tipul de operafiuni sprijinite prin mdsura din SDL);

. R. delegat (UE) nr,807t2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 - art. 13

privind investifiile;
. n. pn; nr. 1303/2013 - art. 65 privind eligibilitatea, art.66 privind formele de

sprijin, afi. 67 privind tipuri de granturi qi de asistenld rambursabild,, art. 69

privind normele ipecifice de eligibilitate pentru granturi qi asistenfE rambursabilI).

Prelurile utilizate pentru bunuri/servicii trebuie sd se incadreze tn valorile maxime prevdzute

in estimarea costurilor investilei, prin

Baza de date cu preluri de referinld
tn Baza de

tntocmirea

date de preluri pentru bunul respectiv.

bugetului estimativ, se vor verifica, tn

20
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aplicabild PNDR 2014 - 2020 postatd pe de pagina de internet a A.F.I.R., Si se vor atasa la
cererel de finanyare paginile referitoare la bunurile incluse in proiect identificate tn baza de

date.

in situalia tn care bunurile propuse spre achizi{ionare nu se regdsesc tn Baza de date de
preluri, se vor ato;a doud oferte pentru categoriile de bunuri care depdsesc valoarea de 15.000
Euro Si o ofertd pentru categoriile de bunuri cu o valoare mai micd sau egald cu I5.000 Euro,
cu justificarea ofertei alese, menlionatd tn devizele pe obiect.
Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute tn vedere la stabilirea rezonabilitdlii
pre{urilor Si trebuie sd aibd cel pulin urmdtoarele caracteristici:

- sdfie datqte, personalizate Si semnate;

- sd conlind detalierea unor specificalii tehnice minimale;
- sd con{ind prelul de ochizi{ie pentru bunuri / servicii;

Atenlie: la dosarul cererii de .finan{are vor .fi atasate numai paginile relevante din ofertele
respective, cuprinzdnd prelul, furnizorul Si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai
sus (maxim 2 - 3 pagini / ofertd).

Potrivit dispoziliilor art.7 alin. (4) din HG 22612015 cu modific6rile gi comple6rile ulterioare,
costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construclia sau renovarea de bunuri imobile qi

achizilionarea sau cumplrarea prin leasing de magini Ei echipamente noi, in limita valorii pe

pia[da activului, precum Ei onorariile pentru arhitecli, ingineri qi consultanfi, onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economicd Ei de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi
realizate in limita a lloh din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevdd qi

construcfii - montai qi in limita a 5o/o pentru proiectele care prevdd investilii in achizilii, altele
decit cele referitoare la construcfii-montaj.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
. Cheltuieli pentru consultanfd, proiectare, monitorizare qi management, inclusiv onorariile

pentru consultanla privind durabilitatea economica gi de mediu, taxele pentru eliberarea

certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, precum gi cele privind oblinerea avizelor, acordurilor gi

autorizafiilor necesare implementarii proiectelor, prevdzute in legislalia nafionald.

Cheltuielile pentru consultanld in vederea organiz6rii procedurilor de achizilii sunt

eligibile.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate inaintea aprobdrii

finanfdrii, sunt eligibile dacd respectd prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 I 2013

cu modific[rile gi completdrile ulterioare gi indeplinesc urmdtoarele condilii:
a) sunt prevdzute sau rezult[ din aplicarea legislaliei in vederea oblinerii de avize, acorduri

qi autorizatii necesare implementdrii activitdlilor eligibile ale operafiunii sau rezultd din
cerinfele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;

b) sunt aferente, dupd caz: unor studii gi/sau analize privind durabilitatea economicd qi de

mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentalie de avizare a lucrdrilor de

intervenfie, intocmite in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare;

c) sunt aferente activitIlilor de coordonare qi supervizare a execufiei gi recepfiei lucrdrilor

de construcfii - montaj.

Cheltuielile de consultanld gi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacd respectd

condiliile anterior mentionate gi se vor deconta proporlional cu valoarea fiecdrei trange de plat[

aferente proiectului. Exceplie fac cheltuielile de consultan!f, pentru intocmirea dosarului Cererii

de Finanfare, care se pot deconta integral in cadrul primei tranqe de plat6.

2l
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Studiile de Fezabilitate gi/sau documentaliile de avizare a lucririlor de intervenfie/Memoriul
justificativ, aferente cererilor de finanlare depuse de solicitanfii publici pentru Misuri/sub-
mf,suri din PNDR 2014 - 2020, trebuie intocmite potrivit prevederilor legale in vigoare qi s6
respecte prevederile HotdrArii Guvernului nr. 907 1201 6.

Con{inutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale in vigoare privind
conlinutului-cadru al documentaliei tehnico-econornice aferente investi{iilor publice, precum qi

a structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii qi

lucrdri de intervenfii".

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dac5:
a) sunt realizate efectiv dupd data semndrii contractului de finanlare qi sunt in legiturd cu

indeplinirea obiectivelor investif iei ;

b) sunt efectuate pentru realizarea investiliei cu respectarea rezonabiliEtii costurilor;
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanlare semnat cu AFIR;
d) sunt inregistrate in evidenlele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile,

verificabile gi sunt susfinute de originalele documentelor justificative, in condiliile legii.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de cdtre beneficiarii finanfdrii. Nu este eligibild
construcfia de cdmine culturale noi.

In cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din
Cap. 8.1 al PNDR 2014 - 2020:
. cheltuielile cu achizilionarea de bunuri qi echipamente ,,second hand";
o cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finanfare a proiectului cu excepfia:

costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 lit. c) din R (UE) nr. 1305 I 2013, cu

modificdrile Ei completlrile ulterioare care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de

finanlare;

o cheltuieli cu achizilia mijloacelor de transport pentru uz personal gi pentru transport

persoane;

. cheltuieli cu investiliile ce fac obiectul dublei finanfdri carc vizeazd aceleaqi costuri

eligibile;

. in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi
marja locatorului, costurile de refinanfare a dobdnzilor, cheltuielile generale qi cheltuielile

de asigurare;

o cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 130312013 qi

anume:

a. dobdnzi debitoare, cu exceplia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei

subvenlii pentru dobdndd sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;

b. achizilionarea de terenuri neconstruite qi de terenuri construite;

c. taxa pe valoarea addugatd, cu exceplia cazului in care aceasta nu se poate recupera in

temeiul legislaliei nalionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru

instrumente financiare.

Lista investitiilor qi costurilor neeligibile se completeazd cuprevederile Hot6rdrii de Guvern nr.

226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Mlsurilor Programului

Nalional de Dezvoltare Rurald cofinanlate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare

Rurala qi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 - 2020, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare.

tMsuftA"I.J/68 I ..1 i,
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Cheltuielile neeligibile specifice sunt:
o Contribulia in naturd;
o costuri privind inchirierea de maEini, utilaje, instalalii qi echipamente;
o costuri operafionale inclusiv costuri de intrelinere Ei chirie"

CAPITOLUL 7. SELECTIA PROIECTELOR

7.1. Criterii de selecfie a proiectului

Proiectele prin care se solicitd finanfare in cadrul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA sunt
supuse unui sistem de seleclie , inbaza cdruia fiecare proiect este punctat conform criteriilor de
seleclie stabilite in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL CAMPIA GAVANU
BURDEA, astfel inc6t sprijinul financiar si fie canalizat cdtre acele proiecte care corespund cu
necesitSlile identificate inanalizaswoT qi cu obiectivele stabilite in SDL CAUpm GAVANU
BURDEA. Punctajele acordate fiecdrui criteriu de seleclie, punctajul minim pentru selectarea
unui proiect gi criteriile de departaiare aproiectelor cu acelaqi punciaj, inclusiv metodologia de
verificare a acestora au fost stabiiite de cdtre GAL CAMPIA'GAVAf.ifu BURDEA, prin decizie
AGA. Punctajul maxim ce poate fi acordat unui proiect este de 100 de puncte gi punciajul minim
este de 20 de puncte' Criteriile de selecfie au in vederere prevederile art. +O af neg. (UE) nr.
1305/2013 referitoare la tratamentul egal al solicitanlilor, o mai bund utilizare a resurselor
financiare.9i direclionarea acestora in conformitate 

"r, 
oLi..iirele qi priorit6lile din SDL.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu urmdtoarele criierii de selectie:

fi,{st *A 3.J/SS | ...,.
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CRITERII DE SELECT
Denumirea mlsurii:

Integrarea minorititilor locale

Criterii de selecfie Punctaj
CS1.PrincipiulprioritizIriitipuluideinvesti{iiinru@
locale

Criteriul va fi punctat dacd solicitantul prezintd in Studiul de fezabilitate I
Documentalia de Avizare pentru Lucrdri de Intervenfii I Memoriul justificativ

GAL in funclie de necesit[]ile locale.
Documente de verificat: cererea de finanfare, studiul de fezabilirate I
Docuqentafia de Avizare pentru Lucrdri de Interventii / Memoriul irrsrificntiw

30 puncte dac[
este indeplinit
criteriul CS1

0 puncte dac[
criteriul CS1 nu
este indeplinit

CS2. Principiul gradului de a"operi."i
criteriul va fi punctat in cazul in care investilii propusd deserveEte o comunf,
cu o populalie c6t mai mare, astfel:

30 puncte

maxim dacf,

este indeplinit
criteriul CS2

. 500 - 2,499locuitori: 20p

. 2.500- 3.999 locuitori: 25p

. Peste 4.000 locuitori: 3op
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Document. d"
pentru Lucrdri de Intervenlii / Memoriul justificativ; Arr.*u g Rezul
reces[mdnt

V.\\,
rr. '1uo91)

CS3. Principiul cregt."ii g
r ealizate in parteneriat
criteriul va fi punctat in cazul in care solicitantul prezintd un acord de

:f:::Y,^r^1,,L,"1 
proiectul propus incheiat cu cet^putrn un partener qiyneaza obrectlve comune.

Documente de verificat: Acordul de parteneriat, studiur de fezabli tate rl9c_u.n.rlqi? qe :q.rirur. p.ntru I_uc.ari'Je inte*.rtii7fr,f .-..f rffiffi;;

20 puncte dacd

este indeplinit
criteriul CS3

0 puncte dacd

criteriul CS3 nu
este indeplinit

!sJ. P"ir.ir

:T:::ljlire a catitIfii mediurui inconjurtrtor qi au.iqt""e a eficienfei
energetice 

u 
' 

-- ---Y--'YEvrrvrvrrtlr

criteriul va fi punctat dacdin cererea de Finanfare, studiul de fezabilitate /
Documentalia de Avizare pentru Lucrdri de Intervenlii I rvreloriul justificativ
este prev6zut cel pufin o investifieracliune care are ca impact imbundtdlirea
calitalii mediului inconjurdtor qi de creqtere a eficienlei energetice, sau o
investilie in exploatarea resurselor de energie regenerabil5.

Documente de verificat: cererea de finanfare, studiul de fezabilitate I
Documentalia de Avizare pentru Lucr[ri de Intervenlii / Memoriul justificativ

20 puncte dacd
este indeplinit
criteriul C54

0 puncte dac6

criteriul C54 nu
este indeplinit

Total: 100 puncte

ul minim care trebuie s6-l obtind un
CRITERII TNNTN

::,:?:*:::.^l:j:::t:_lll murte proiecre ;;;r6i iunctaj, vor n apricare urmrtoarelecriterii penrru deparrajare (proiecte care-au obfinut punctaj i;:"ir'i",l.trr.i,'"'"'e 
urnatoarere

I c!3' lrincipiul cre-sterii gradului de.'cgopZr:;;;i; turitoriu prin proiecte realizate tnparteneriat; dacd' proiectele supuse departajlrii au acelaqi punctaj la cs3, atunci se trece ladepartaj are conform criteriului 2 :

, ?' CSI' Principiul prioritizdrii tipului de investilii tnfunclie de necesitdlile locale;In situafia in care dupd departajarcaconform criteriiior mlnlionate mai sus, vor exista proiecte

;Irf"ti:t*i 
egal, depart ajareafinal[ se va face in functie de valoarea eligibild to tala aproiectului,

- 
Ill:::: l:lita 

eligibila a proiectului in ordine crescEtoare, proiectele cu o vatoare maimicd vor avea prioritate.

4*

in cadrul Studiului de fezabilitate / Documentaliei de Avizare pentru Lucr6ri de Intervenlii /Memoriului justificativ va fi demonstratd modalitatea de indeplinire a criteriilor de seleclie.Proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de seleclie menlionate anterior, pe baza
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informaliilor din Cererea de finan{are qi documentelor anexate

Verificarea criteriilor de selecfie se realizeazd pe baza FiEei de verificare a criteriilor de seleclie

qi metodologia de aplicat, aferenti Mdsurii 3.3168, elaboratl de GAL CAUpm GAVANU

BURDEA, anexd la Ghidul solicitantului, disponibild pe site-ul

www.galcampiaqavanuburdea.ro. Rezultatele verificdrii qi evalulrii criteriilor de selectie se

consemneazd inFiEa de verificare.

Aten{ie!

Toate activitl{ile pe care solicitantul se angajeazd sd le efectueze prin investi{ie, atdt la

faza de implementare a proiectului cAt qi in perioada de monitorizare, activiti! pentru care

cererea de finanfare a fost selectatl pentru finanfare nerambursabild, devin condifii

obligatorii.
in situalia in care, la verificarea oricdrei cereri de plat6, sau la verificdrile efectuate in

perioada de monitorizare, se constatS c[ aceste condilii nu mai sunt indeplinite de c6tre

proiect sau beneficiar, plilile vor fi sistate, contractul de finanfare va fi reziliat qi toate

ptalit. efectuate de AFIR pdnl la momentul constatdrii neregularitd{ii vor fi incadrate ca

debite in sarcina beneficiarului, la dispozilia AFIR.

7.2. Procedura de evaluare qi selec{ie

Evaluarea proiectelor se realizeazl dup[ inchiderea sesiunii. Procesul de evaluare qi seleclie a

proiecteloi se realizeazii in prima etap6 la nivelul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA de cdtre

Lxpe4ii angajali GAL cu airibulii in acest sens qi experli externalizali. Comitetul de Seleclie a

proiectelor-qi Comisia de Contestafii. Angajalii din cadrul echipei de implementare a SDL

verific6, pentru proiectele depuse la nivel de GAL CAUpn cAveNu BURDEA,

conformitatea, eligibilitatea qi indeplinirea criteriilor de selecfie. Proiectele selectate la nivel de

GAL CAMpIA GAVANU.BURDEA, vor fi supuse verificdrii finale qi de cdtre OJFIR /

CRFIR.

Evaluarea qi seleclia proiectelor se va face respect6nd o procedurl de selecfie nediscriminatorie

gi transparent[ a proiectelor, stabilitl in SDL de c6tre GAL CAMPIA GAVANU BURDEA qi

aprobata de AM PNDR prin selecfia strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare qi

seleclie a proiectelor publicata pe site-ul www.salcarnpiagavanuburdea.ro. Procedura de

evaluare qi seleclie face parte intlgrantd din Ghidul solicitantului pentru accesarea Mdsurii

3.3168, conform Anexei 6. Organiiarea qi funclionarea Comitetului de Seleclie a proiectelor

sunt reglementate de Regulamentul de organizare qi funcfionu.".u^C:_-,1"PlI-9"!:1","P.:

proiectJlor Ei a Comisieile Solulionare a Contestaliilor la nivelul GAL CAMPIA GAVANU

BURDEA.

in procesul de selecfie, GAL CAtrlpn cAvaNu BURDEA va avea in vedere respectarea

urm6toarelor aspecte:

. promovarea egalitalii dintre b[rba]i Ei femei qi a integrdrii de gen, 
.cdt Ei prevenirea

oric6rei discriirinari pe criterii de sex, origine rasiald sau etnicS, religie sau convingeri,

handicap, vdrstd sau orientare sexuald;

o stabilirea unor criterii obiective in ceea ce priveqte selectarea acfiunilor, care sE evite

conflictele de interese , care garanteazd ca cef pu]in 50% din voturile privind deciziile de

selecfie sunt exprimate de parteneri din mediul privat qi societatea civi16.

xdsuRA 3"316S I '4.'g,*:
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Sprijinul public nerambursabil al unui proiect este de minim 5.000 Euro qi maxim 100.000
Euro. Cheltuielile totale pentru M5sura 3.3/68 sunt in cuantum de 46.092142 Euro.
Valoarea totalS a unui proiect depus Ei aprobat in cadrul acestei mdsuri poate fi compusf, din
valoarea eligibild Ei, dacd este cazul, din valoarea neeligibila suportatd integral de solicitant /
beneficiar.

Principiul de bazd, al finanlIrii nerambursabile este acela al rambursdrii cheltuielilor eligibile
efectuate (suportate qi pldtite efectiv) in prealabil de c6tre beneficiar.
Se pot acorda pl61i in avans cu condilia constituirii unei garanlii bancare sau a unei garanlii
echivalente corespunzdtoare procentului de 100% din valoarea avansului in conformitatJcu art.
a5(a) si art.63 ale Reg. (UE) nr. 130512013.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este:
- pentru operafiunile generatoare de venit este de 90%;
- pentru operafiunile generatoare de venit cu utilitate publicl este de lO0%;
- pentru operaliunile negeneratoare de venit este de 100%.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) w. 140712013
privind aplicarea articolelor 107 qi 108 din Tratatul privind funclionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totald a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3
ani fiscali de cdtre un beneficiar nu va dep[gi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000
Euro / beneficiar.
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CAPIT0LUL 9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ".1
$I VERICAREA DOSARULUI CERERII Ofu T'NANTARE LA GAL

Dosarul cererii de^ Finanlare con{ine cererea de Finan(are insofit[ de anexele tehnice gi
administrative, conform listei documentelor prezentatd la cap. 16 din prezentul Ghid, legate
intr'un singur dosar, a{fel incat sd nu permitd detagarea gi/sau inlocuirea acestora.
Atenfie! Cererea de Finanlare trebuie insolitd dL anexele obligatorii prev6zute in modelul
standard. Anexele cererii de Finanfare fac parte integrantd din aceasta.

9.1. Completarea Dosarului cererii de finan{are

Cerererile de finanlare utilitizate de solicitanfi vor fi cele disponibile pe site-ul GAL CAMpIA
GAVANU BURDEA la momentul lansdrii apelului de selecfie (format editabil). Formularul
specific al Cererii de Finan$are va fi prezeitat in Anexa I la Ghidul Soliciiantului qi va
disponibil in format electronic, pe pagina de internet www.galcarnpiasavanuburdea.ro
Cererile de finanfare vor fi cele aferente mdsurilor clasice f-*tut.+rin pNOR 2014 - 2020,
adaptate de GAL prin selectarea modelului de cerere de finanfar. 

"r."rprr-dtor 
m6surii ale

cdrei obiective I prioritSli corespund / sunt similare informafiilo. pr"r"riute in fiEa tehnic5 a
mdsurii din SDL selectatd de cdtre DGDR - AM PNDR.

Aten{ie! Este necesar sI se respecte formatele standard ale anexelor ,,Indicatori de
monitorizare" 9i ,,Factori de risc" care fac parte integrantl din Cererea de Finanfare,
precum qi confinutul acestora. Se vor completa numai informa{iile solicitate (nu ," ro.
adluga alte categorii de indicatori qi nici al{i factori de risc in afara celor inclugi in
anexele men{ionate mai sus ). Completarea celor doul anexe la cererea de finantare este
obligatorie

Cererea de Finanfare se va redacta pe calculator, in limba romdn[ qi trebuie insolitd de anexele
obligalorii prevdzute. Nu sunt acceptate Cereri de Finanlare completate de mdnd. Documentele
obligatorii de anexat vor fi cele precizate in Secliunea E, precum qi alte documente care vor fi
menlionate de solicitant in cerere de finanfarea, sec]iunea E - Alte documente justificative, la
momentul depunerii cererii de finanfare qi vor face parte integrantd din aceasta. Cererea de
Finanlare trebuie completat[ intr-un mod clar gi coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a
acesteia' in acest sens, se vor furniza numai in'formaliile ,"..ru." gi relevante, care vor preciza
modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implemlntarea
acestuia qi in ce mdsura proiectul contribuie la rcalizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare
LOCAId GAL CAMPIA GAVANU BURDEA.
Modificarea modelului standard de cdtre solicitant (eliminarea, renumerotarea secfiunilor,
anexarea documentelor suport in alt[ ordine decdt cea specificat6 etc.) poate conduce la
respingerea Dosarului Cererii de Finanlare pe motiv de neconformitate administrativa.

Beneficiarul poate opta pentru oblinerea unui avans prin bifbrea cdsutei corespunzatoare in
Cererea de finanfare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de
Finanfare, are posibilitatea de a solicita oblinerea avansului ulterior semnarii Contractului de
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Finanfare FEADR cu conditia sd nu depaqeascl data depunerii primului dosar al Cereriirde

platl la Autoritatea Contractant[ qi atunci c6nd are avizul favorabil a unei achizilii publice din

partea AFIR. Avansul se recupereazdla ultima trangd de plat6.

Compartimentul tehnic din cadrul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA va asigura suportul

necesar solicitanlilor pentru completarea cererilor de finantare, privind aspectele de

conformitate pe care aceqtia trebuie si le indeplineascI.

Responsabilitatea completirii cererii de finanfare in conformitate cu Ghidul aferent

Mlsurii 3.3 apar{ine solicitantului.

9.2. Depunerea Dosarului cererii de finanfare

Solicitanlii vor depune la sediul GAL CAUpIA GAVANU BURDEA dosarul Cererii de

Finantare ce cuprinde Cererea de Finanlare completatd qi documentele ataqate (conform Listei

Documentelor - partea E din Cererea de Finanlare), legate intr-un singur dosar, astfel incdt sd

nu permitd detaqarea gi/sau inlocuirea documentelor.

Primirea proiectelor se va face pe toatd perioada APELULUI de SELECJIE lansat, in

intervalul orar menfionat in cadrul apelului.

Dosarul cererii de finanlare se depune in 3 (trei) exemplare pe suport hdrtie, insotite de copii

electronice pe CD (scanul dosarului cererii de finanfare Ei cererea din finanlare in format

editabil), astfel:

- Un exemplar pe suport hdrtie (copie) qi un exemplar pe suport electronic (CD), care

r[mdne la GAL pentru evaluare, selecfie gi monitorizare;

- Un exemplar pe suport hdrtie (original) gi un exemplar pe suport electronic (CD), pentru

depunere la AFIR dupd selecfia proiectului la GAL;

- U; exemplar pe suport hArtie (exemplar beneficiar) qi un exemplar pe suport electronic

(CD), care va rimdne in posesia solicitantului / beneficiarului.
pentru acele documente cars rdmdn in posesia solicitantului, copiile depuse in Dosarul cererii

de finanlare (Original gi Copie) trebuie sd conlind mentiunea,,Conform cu originalul!.

Solicitantul trebuie s6 prezinte originalul documentelor (pentru cele care au fost atasate in copie

la dosar). originale vor fi restituite dupd intocmirea conformitalii.

Dosarul Cererii de Finanlare se depune personal de c6tre reprezentant legal sau de cdtre un

imputernicit, prin prezentarea,rn.i p.o.uri notariale in original din partea reprezentantului

legal. proiectul se va inregistra la GAL CAVpln GAVANU BURDEA intr-un registru special

al-proiectelor, fiecare benlficiar primind un num6r de intregistrare pentru evidenld la nivelul

cel cauplA GAVANU BURDEA. Numarul de inregistare al cererii de finanlare se va

completa la nivelul OJFIR/CRI'IR.
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Oo.uiut Cerererii de l.rnanfare va..tl pagin-at, cu toate paginile numerotate manual ?n ordine de

la 1 la n in parlea dreaptd sus a tiec'a'rui document, ,Td: n este numSrul total al paginilor din

Josa*t complet, inclusiv docurnentele anexate. opisul 
".u {' lumerotat 

c1_91_r}?-l

Exemplarelevorfinrarcate clar, pe copert[, in partea.superioara dreap!4,cui9]I$WA1.,"'

."rp.r,iu ,,COPIE". Fiecare pagind va purta semndtura qi qtampila solicitantului in partea



GHIDUL SOLICITANTULUI

Solicitantul realizeazd, urm[torii paqi in vederea depunerii dosarului cererii de finantare
SEdiUI GAL CAMPIA GAVANU NUROTE:

Realizeazd 2 exemplare (ORIGINAL qi COPIE) al cererii de finanlare pe suport de hdrtie;
Realizeazd' scan-ul cererii de finanlare gi a documentelor administrative anexate (scanarea
se va face dupd numerotarea, semnarea Ei gtampilarea paginilor in collul din dreapta sus,
aplicarea menfiunii conform cu originalul, unde este cazul)

- Salveazd pe suport electonic (CD):

a. scan-ul cererii de finanfare qi a documentelor administrative anexate;

b. cererea de finanfare in format editabil.
- Dosarul cererii de finanlare va fi legat, sigilat qi numerotat, astfel inc6t sd

detagarea qi/sau inlocuirea documentelor;
- Solicitantul va face mentiunea la sfdrqitul dosarului: "Acest dosar confine

nu permiti

.... Pagini,
numerotate de la I la ... .....";

- Solicitantul va rdmdne in posesia unui exemplar din dosarul cererii de finanlare care va
conline documentele originale (in afara celor 2 exemplare depuse la GAL), pe care il va
prezenta la depunere pentru verificarea conformitd{ii documentelor.

IMPORTANT!
Va fi ataqatS o copie electronici (prin scanare) a tuturor documentelor atalate dosarului Cererii
de finanlare, salvate ca figiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secfiunea

specihca E din Cererea de finanlare). Scanarea se va efectua dupa finalizarea dosarului inainte

de a fi legat, cu o rezoluie de scanare de maxim 300 dpi (minim 200 dpi) in fiqiere format PDF.

Denumireafisierelornutrebuiesaconlinacaracteredegenul:'(-n#yo&*:a?/\{l}",sau
sd conlind doud puncte succesive '0..". Numirul maxim de caractere ale denumirii unui fiqier nu

trebuie sI fie mai mare de l28,la f-el qi pentru num[rul maxim de caractere ale denumirii unui

director de pe CD.

Piesele desenate care depdqesc formatul A'3, se pot ataga salvate pe CD direct in format .pdfl la

care se va adduga declaralia proiectantului privind conformitatea cu planqele originale din

Cererea de Finanlare.

9.3. Verificarea Dosarului cererii de finanfare

Verificarea cererilor de finantare se va face in prima etapd de angajafii GAL CAtupn
GAVANU BURDEA cu atribulii in acest sens, experli externalizali, unndnd ca proiectele

selectate, potrivit Raportului de seleclie / Raportului de Contestalii (dac6 este cazul), sd fie

depuse de solicitant sau un reprezentant GAL la structurile teritoriale AFIR.

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL-ului CeUpm GAVANU BURDEA, evaluatorii,

stabilifi cu respectarea prevederilor SDL, vor verifica conformitatea Ei eligibilitatea proiectelor

depuse qi vor acorda punctajele aferente fiecdrei cereri de finan{are. Toate verificlrile se

realizeazd in baza fiEelor de verificare elaborate la nivelul GAL-ului CAMPIA GAVANU

BURDEA gi a metodologiei aferente, datate qi semnate de cdtre cel pulin doi angajali ai GAL

CAupta GAVANU BURDEA, cu atribulii in acest sens, pentru respectarea principiului de

verificare "4 ochi" Ei confidenlialitatea datelor din cadrul proiectului. Dosarul cererii de

finanlare se va verificainbaza urmdtoarelor fiqe de verificare:
. Fiqa de verificare a conformitalii, intocmitl de GAL (formular propriu);
. Figa de verificare a eligibilitalii, intocmitl de GAL (formular propriu);
. Fiqa de verificare a criteriilor de selecfie, intocmitd de GAL (formular propriu);
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. Figa de verificare pe teren, intocmit6 de GAL (formular propriu) - dac[ este cazul;

. FiEa de solicitare a informafiilor suplimentare (formular propriu) - dacd este cazul;

in rrma procesului de evaluare qi seleclie vor fi intocmite urmdtoarele documente:
. Raportul de seleclie (lntermediar/Final), intocmit de GAL (formular propriu);

. Raportul de contestafii, intocmit de GAL (tbrmular propriu) - dac[ este cazul.

Dosarul Cererii de finan(are nu va acceptat pentru verilicare daci:

. Acela$i solicitant a depus aceeaqi cerere de finanlare de doul ori in perioada licitaliei de

proiecte qi a fost declaratl neconforml de fiecare dat6;

. Solicitantul care a renunlat, in cursul procesului de evaluare, Ia o cerere de finanfare

conformi, nu o mai poate redepune in acelaqi apel de depunere a proiectelor.

9.3.1. Verificarea conformit6{ii cererii de finan{are

Verificarea conformitdtii Cererii de Finanlare qi a anexelor acesteia se realizeazd pe baza Figei

de Verificare a Conformitalii specificd Mdsurii 3.316B din SDL qi a metodologiei aferente,

elaboratl de GAL CAUpfe CAVaNU BURDEA qi afiqatd pe site-ul

www. salcamoiasavanuburdea.ro.

Exper{ii GAL verifici dacS:

- Dosarul Cererii respectd cerinlele de conformitate menlionate in cadrul Ghidului

Solicitantului aferent mdsurii este prezentat in format tiplrit 9i electronic, in num[rul de

exemplare solicitat qi cu anexele tehnice solicitate in termen de valabilitate.

- Expertul GAL va verifica pe CD formatul electronic al documentelor ataqate: Cererea

de finanlare (scanatd qi formatul editabil), inclusiv documentalia ataEatd acesteia (partea

economic6 a Studiului de Fezabilitate / Documentaliei de Avizare pentru Lucrdri de

intervenlii / Memoriului justificativ) qi copia electronicd a dosarului cererii de finanfare.

- Se va verifica daci fiecare exemplar din Cererea de finanfare a fost legat, paginat, are

opis, aretoate paginile numerotate manual inordine de la I lanin parteadreaptEsus a

fiecirui document, unde n este numirul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv

documentele anexate, astfel incdt s[ nu permitd detaqarea qi/sau inlocuirea

documentelor. Opisul se numeroteazd cu 0.

- Copiile documentelor originale care r6mdn in posesia solicitantului (ex: act de

proprietate, HCL), trebuie s6 contind menliunea ,,Conform cu originalul". Se verific6

dacd documentele depuse in copie corespund cu documentele in original.

- Exemplarul Copie/Original va avea inscris pe copert6, in partea superioard dreapt6,

menfiunea (COPIE)), respectiv (ORIGINAL).

- Fiecare pagind din dosar va purta Etampila gi semndtura in original, in partea dreapta sus

a fiecdrui document.

Termenul pentru emiterea fiEei de conformitate este de maxim 2 zile de la iruegistrarea

proiectului la GAL.
'ir, 

"arrrl 
in care, se constatd erori de formd (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete -

incluSiv din csrerea de finanlare, Semnarea anumitor pagini, ataqarea unor documente

,!{,,{suRr 3"J/68 I ,n
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obligatorii), experfii GAL pot solicita documente sau informatii suplimenfar.e Dac[ in urma

,otir"itarii info*uiiifo, ,upfi*.ntare trebuie prezentate documente, acestea trebuie sr fie emise

la o datS anterioard depunerii cererii de finanlare la GAL'

i. ,-rf in care se solicitd informa{ii suplimentare, FiSa de solicitare a informaliilor

suplimentare se vaemite in cel mult 2 zile de la data inregistrdrii proiectului la GAL. Termenul

de raspuns la informalii suplimentare privind conformitatea este de maxim 5 zlle'

La dosarul administrativ al cererii de finanfare, intocmit de experlii GAL, se va depune doar

fiqa de verificare a conformitatii, f6r[ partea de metodologie. Metodologia pentru verificarea

conformit6lii va fi disponibild pe site-ul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA 9i la sediu'

Dupd final izarea verific[rii conformitdlii, solicitanul este ingtiinlat dacr cererea de finanfare

este conformd sau i se explicd cauzele neconformitdlii'

solicitantul are obligalia de a lua la cunogtinla prin semnStura figa de verificare a conformitalii.

in cazul in care solicitantul nu doreqte sE semneze de luare la cunoqtinld, expertul va consemna

acest fapt pe fiqa de verificare a conformitalii in drepul reprezentantului legal prin menfiunea

"solicitantul refuzd sd semneze", va Semna Ei va data aceastd observalie'

Dup[ verificare conformit[{ii cererii de finanfare pot exista dou6 variante:

- Cererea de Finan(are este declaratl conformi, solicitantul primeqte o copie dupd' Fisa de

verificare a conformitdlii, se retumeazd documentele originale prin care expertul a verificat

conformitatea documentelor copie cu documentele originale qi se va trece la urmStoarea

etap[ de verificare, respectiv verificarea eligibiliElii;

- cererea de Finan(are este declarati neconformi dacd nu este completata corect, nu

respect6 formatul disponibil pe site-ul GAL, lipsesc documente obligatorii 9i nu au fost

prezentate in urma solicitarii de informalii suplimentare. Solicitantul primeqte o copie dupd

FiSa de verificare a conformitdlii care atestl neconformitatea. inbaza procesului verbal de

restituire, se va restitui solicitantului exemplarul Original al cererii de finanfare qi CD-ul'

Exemplarul Copie al Cererii de Finantare qi copia electronicd este necesar sd rdmdna la GAL

cArrapn GAyANU BURDEA pentru arhivare Ei pentru verificdri ulterioare (Audit, Direclia

Generala Control, Antifraudd qi Inspecfii - DGCAI, Curtea de Conturi, eventuale contestafii'

etc).

Cererile de Finanlare declarate neconforme pot fi corectate/completate qi redepuse de c6tre

solicitanli in cadrul aceleiaEi sesiuni de finantare - dacd sesiunea mai este deschisS - sau in

cadrul urmdtoarei sesiuni de finanlare lansate pentru aceeaEi mdsurS' Aceeasi cerere de

finan{are poate fi declaratd neconformd de maximum doud ori pentru aceeaqi licitalie de

proiecte.

g.3.2. Verificarea eligibilitl{ii cererii de finan{are

verificarea eligibilitdfii cererii de Finan{are qi a anexelor acesteia rcalizeazupebaza Fiqei de

verificare a eligibilitlfii Ei a metodologiei aferente Masurii 3.3l6B,elaborata de GAL CAUpn

GAVANU BURDEA qi afiEatd Pe site-ul

Managerul GAL va repartizacererile de finanlare conforme la doi experfi, verificarile efectuate

,i,
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respectdnd astfel principiul de verificare "4 ochi". Toate verific6rile se realizea zd. peevalu6ri
documentate, in baza fiqelor de verificare elabo rate la nivelul GAL, datate qi ;rrnu;. d.
expertii evaluatori qi verificate de managerul GAL.
Verificarea eligibilitalii tehnice qi financiare const[ in:

o verificarea eligibilitaEii solicitantului;
o verificarea criteriilor de eligibilitate;
o verificarea bugetului indicativ al proiectului;
o Verificarea Studiului de fezabilitate / Documentafiei de Avizare pentru Lucriri de

Intervenlii / Memoriului justificativ qi a tuturor documentelor anexate.
Dacd, in urma verificdrii documentaliei in birou, exper,tii GAL consider6 cd unele documente
prezentate nu confin informalii suficiente sau sunt incomplete, vor solicita informa{ii
suplimentare prin intermediul FiSei de solicitare a informaliilor suplimentare, care va fr
transmisd solicitantului.

Pentru verificarea condiliilor de eligibilitate sunt solicitate informalii suplimentare in
urmitoarele cazuri:

- in cazul in care Studiul de Fezabilitate / Documentalia de Avizare pentru
Intervenlii / Memoriul justificativ conline informalii insuficiente pentru
unui criteriu de eligibilitate sau existd informafii contradictorii in interiorul

Lucriri de

clarificarea

lor, ori fala
de celelalte documente anexate cererii de finantare;

- in cazul cdnd avizele, acordurile, autorizaliile au

emitente intr-o form6 care nu respectd protocoalele

respective;

- in caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiliei, cdnd se poate solicita extras

de Carte Funciard, chiar gi in situaliile in care nu este obligatorie depunerea acestui

document;

- in cazul in care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare qi devizele pe obiect)

existl diferenfe de calcul sau incadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu

este flcutd corect;

- necesitatea prezentlrii unor documente suplimentare fEr[ inlocuirea documentelor

obligatorii la depunerea cererii de finantare;

- in situalii excepfionale, prin aceasti notificare se pot solicita gi alte clarificiri, a c6ror

necesitate a apdrut ulterior transmiterii rispunsului la informaliile suplimentare solicitate

inilial.

Solicitantul va transmite rlspunsul la informaliile suplimentare in termen de 5 zile lucrdtoare de

la data primirii FiSei de solicitare a informaliilor suplimentare, prin poEtd sau poate s5 depund

personal informaliile solicitate la sediul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA. Rdspunsul la
informafii suplimentare se va intocmi in 2 exemplare.

Informa{iile transmise de solicitant in rdspunsul la informalii suplimentare, dar nesolicitate de

expert, nu vor fi luate in considerare la evaluarea proiectului. in cazul unui refuz al

solicitantului de a corecta bugetul, expertul va intocmi bugetul indicativ corect, solicitantul
av6nd opliunea de a constesta bugetul numai dup[ notificare in urma Raportului Comitetului de

Selecfie.

Nu se vor lua in considerare clarificlrile de naturl sd modifice datele iniliale ale proiectului

depus. Clarificdrile admise de GAL vor face parte integrant6 din Cererea de finanfare qi vor fi

a{sug* J,"}lss | .-.,..,
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luate in considerare gi de experfii AFIR, in cazul in care proiectul va fi selectat.

Aten(ie !Nu este permisd incadrarea in subcap.4.1. Construclii gi instalafii, at6t a unor
cheltuieli eligibile c6t qi a unor cheltuieli neeligibile, frra a fi detaliate in devizele pe obiect,
distinct, lucrdrile / spaliile / instalafiile corespunzdtoare categoriilor de cheltuieli. pentru restul
subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele / montajul care fac
parte din categoria cheltuielilor eligibile / neeligibile.

in cazul in care documentele din Cererea de Finanfare nu sunt in conformitate cu forma cerutd
la Cap. 16.1. ,,Documentele necesare intocmirii Cererii de finantare", Cererea de hnanfare
va fi declaratd neeligibild.

Procesul de evaluare a fiecdrei cereri de finanlare presupune obligatoriu verificarea tuturor
criteriilor de eligibilitate, chiar dacd, pe parcurs, experfii verificatori constat6 neindeplinirea
unuia sau mai multor criterii.
in cazul proiectelor neetigibile se va completa rubrica Observalii cu toate motivele de
neeligibilitate ale proiectului, inclusiv motivul neeligibilitdyii din punct de vedere al veri.ficdrii
pe teren, dacd este cazul.

Termenul pentru emiterea Fi;ei de verificare a eligibilitdyii intocmitd de GAL CAIrfpm
CAVANU BURDEA este maxim de 45 zile de la datasemndrii Fiqei de conformitate. in cazul
solicit[rii de informalii suplimentare, aceste termen poate fi prelungit cu cel mult l0 zile.
IMPORTANT! Concluzia privind respectarea condi{iilor de eligibilitate pentru Cererile
de Finanfare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai dupi
verificarea pe teren.

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
in urma verific6rilor privind eligibilitatea efectuate la nivel de GAL, pot exista urmdtoarele

situalii:
o proiectul este eligibil, caz in care se trece la urmdtoare etapl de verificare, respectiv

verificarea criteriilor de selecfie;

o proiectul este neeligibil, caz in care solicitantul va fi inEtiinfat cu privire la acest aspect.

Dacd Cererea de finanlare este declaratd neeligibild, solicitantul va fi notificat privind
neeligibilitatea Cererii de finan{are cu precizarea condiliilor de eligibilitate care nu au fost

indeplinite qi termenul pentru depunerea contestafiei.

Dosarul original al Cererii de finanlare va fi restituit solicitantului, pe baza unui proces verbal,

incheiat in 2 exemplare qi semnat de ambele pirli. Un exemplar al Cererii de finanlare (Copie

Ei CD) se va arhiva la GAL CAMPIA GAVANU BURDEA, pentru verificdri ulterioare.

Solicitantul va putea redepune Cererea de finanlare corectat[ / completatd in cadrul urmdtorului

Apel de selecfie lansat de GAL CAMPIA CAVANU BURDEA, dac6 fondurile disponibile

pentru mdsura respectivd nu vor fi epuizate.

9.3.3. Verificarea pe teren a cererilor de finanfare
Pentru proiectele de investilii, in etapa de evaluare a proiectului, exceptdnd situaJia in care in
urma verificdrii documentare a condiliilor de eligibilitate este evidentd neeligibilitatea cererii de

finanfare, experfii GAL CAMPIA GAVANU BURDEA pot rcaliza vizite pe teren, dug?,...
:j.!::1:;:
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considerl necesar. Concluzia privind respectarea conditiilor de eligibilitate pentru Cererile de
Finanfare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formulinumai dupl verificarea pe
teren.

Verificarea pe teren se realizeazd pe baza Fiqei de Verificare pe teren qi metodologiei de

aplicat, aferenti M[surii 3.316P., elaboratd de GAL CAtvlpr,q. CAvaNU BURDEA Ei afi9at6
pe site-ul wvw... galcampiagavanuburdea.ro

in cazul in care proiectul face obiectul controlului pe teren, solicitantul va fi notificat cu privire
la acest aspect in scris (prin poEta sau email) qi telefonic. Reprezentantul legal va confirma
oficial prin orice mijloace scrise data la care se va efectua vizitape teren.
Scopul verificdrii pe teren este de a verifica datele qi informafiile cuprinse in anexele tehnice
qi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compara
verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificdrii de birou) cu
realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea rf,spunsurilor.
Cu ocazia vizitei pe teren se pot solicita informalii / documente referitoare la elementele
verificate. Rezultatul qi concluziile verificdrii pe teren sunt finalizate prin completare a FiSei de

verificare pe teren. Expertul GAL va bifa dacd cele observate in cursul verific6rii pe teren
corespund sau nu corespund cu Cererea de finanfare. Se va completa rubrica Obervalii dacd

este cazul. Se vor realiza obligatoriu fotografii reprezentative din teren. La sffirqitul vizitei pe
teren, solicitantul trebuie sd semneze FiSa de verificare pe teren, iar expertul verificator are

obligalia de a inmdna o copie a fiEei.

In cazul in care solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren, acesta poate contesta

rezultatele verificirii. Contestalia va fi depusd in maxim 3 zile lucrdtoare de la data vizitei pe

teren. in acest caz, se va face o noud vizitd.pe teren de cdtre alli angajali GAL stabilili de c[tie
managerul GAL, care vor intocmi gi completa formularele necesare. Acestea se vor ataqa la
dosarul administrativ impreunl cu Contestalia depusd Ei formularele intocmite inilial.

9.3.4 Verificarea criteriilor de selecfie

Verificarea criteriilor de selectie se realizeazdpebaza Figei de verificare a uiteriilor de selecfie

gi metodologia de aplicat pentru M6sura 3.3/68, aferent6 fiecdrei mdsuri din SDL, elaboratd de

GAL CAMPIA GAVANU BURDEA qi afiqatd pe site-ul www.galcampiagavanuburdea.ro

in funclie de puntajul stabilit pentru Misura 3.3168 qi detaliat in Subcapitolul 7.1. Criterii de

selec(ie a proiectului, se efectueazd, evaluarea criteriilor de selecfie prin acordarea unui numdr

de puncte gi apoi se calculeazd scorul atribuit fieclrui proiect.

Evaluarea criteriilor de seleclie se face de cStre GAL, numai pentru cererile de finantare

declarate eligibile, pe baza Cererii de finanfare, inclusiv a anexelor tehnice Ei administrative

depuse de solicitant qi, dupl caz, a informaliilor suplimentare solicitate in urma verificErii

documentare de birou gi a verificdrii pe teren (dacd este cazul).

Pe parcursul evaludrii criteriilor de seleclie se va analiza dacl elementele ce fac obiectul

verificdrii / acord[rii de punctaj corespund nevoilor reale ale investiliei propuse, conform
preciz6rilor din cadrul MJ/SFiDALI Ei sunt necesare desfrqur6rii activitAlii.

Pentru proiectele cu acelaqi punctaj, departajarea se face conform criteriilor de departajare

aferente Mdsurii 3.3, menlionate la Subcapitoul 7.1. Criterii de seleclie a proiectului.

Fi;a de verificare a criteriilor de seleclie va fi completatd Ei semnat6, pentru toate proiectele

declarate eligibile, de cdtre 2 angajali ai GAL care participd la procesul de selec{ie.

GHIDUL SOLICITA
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Termenul pentru emiterea Fiqei de verificare a criteriilor de selectie este maxim de 3 zile de

la emiterea FiEei de verificare a eligibilit[1ii.

9.4. Selecfia proiectelor

Seleclia proiectelor la nivelul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA se face conform Procedurii

de evaluare qi selectie, anexd la Ghidul Solicitantului.

Proiectele vor fi aprobate intr-un comitet comun, care va reuni expe(ii evaluatori (minim 2), qi

Comitetul de Seleclie din cadrul GAL. Comitetul de seleclie va lua decizia final[, ludnd in

considerare criteriile de seleclie qi de departajare specifice Misurii 3.3.

Pentru transparenta procesului de seleclie a proiectelor in cadrul GAL qi pentru efectuarea

activitllilor de control qi monitorizare, la seleclia proiectelor va fi invitat un reprezentant al

CDRJ.

Comitetul de selecfie este format din 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al

comitetului de selecfie existd un membru supleant. La selecfia proiectelor se va aplica regula

,,dublului cvorum", respectiv, pentru validarea voturilor este necesar ca in momentul selecfiei

rA fi" p..r"n[i cel pufin 50% din membrii comitetului de selectie, din care peste 50% sI fie din

mediui privat gi societatea civil6. Dacd unul dintre membrii comitetului de selectie constati cd

se afl6 intr-o situafie de conflict de interese in raport cu unul dintre solicitanlii proiectelor

depuse pentru seleclie. acesta nu are drept de vot qi nu va participa la int6lnirea comitetului

respectiv.

Comitetul de Seleclie verificd dac[ proiectele pentru care se solicitd finanfare rdspund

obiectivelor propuse in SDL, se incadreaz6 in planul financiar al GAL. Proiectele care nu

corespund obieciivelor qi prioritdlilor stabilitate in SDL nu vor fi selectate in vederea depunerii

la AFIR. De asemenea, analizeazd proiectele eligibile depuse, verificd punctajul qi suma

solicitat6, ordoneaza proiectele in funcfie de punctaj in ordine descrescdtoare. Dacd este cazul,

verificd criteriile de departaj are a proiectelor cu punctaj egal. Aprobi proiectele care se

incadreazdin suma alocatl sesiunii. Seleclia proiectelor se realizeazdprin raportare la valoarea

- in Euro.

Seleclia proiectelor se efectueazd fbr[ obligativitatea prezentdrii proiectului tehnic, a

documentului care atestd evaluarea impactului preconizat asupra mediului 9i / sau de evaluare

adecvat6, respectiv a acordului de mediu / avizului Natura 2000. Aceste documente se vor

prezenta cu respectarea prevederilor HG nr. 22612015, cu completdrile qi modificlrile

ulterioare.

Pentru rcalizarea selecliei proiectelor se analizeazd dacd valoarea publicd total6, exprimat[ in

Euro a proiectelor eligibill ce intrunesc punctajul minim este situati sub sau peste valoarea

totall alocat6 Mlsurii 3.3, in cadrul respectirei sesiuni de depunere. in funclie de situaliile

prezentate, Comitetul de seleclie poate aproba urm[toarele rapoarte de selectie:

o Raportul de selec{ie intermediar

in situalia in care valoarea publicd totali a proiectelor eligibile depuse qi care intrunesc

punctajul minim este mai mare decdt suma disponibilS alocatd Mlsurii 3.3, Comitetul de

ieleclie va intocmi, dup6 incheierea procesului de evaluare a tuturor proiectelor depuse,

Raportul de selecSie intermediar, in care vor fi menlionate proiectele retrase, neeligibile,

etigiUite selectate, eligibile neselectate I ftrd finanlare, valoarea Rublica a acestora, numele

soficitanlilor, iar pentrir proiectele eligibile punctajul oblinut pentru fiecare criteriu de selec,tig'-
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Acest raport se public[ pe site-ul GAL qi se transmit solicitanlilor, in aceeaqi zi sau cel tdrziu in

ziua urmdtoare, notific6rile privind rezultatul procesului de evaluare qi selecfie a proiectului, cu

confirmare de primire din partea solicitantului. in cazul in care un proiect este declarat

neeligibil, in Notificarea de neeligibilitate yor h indicate criteriile de eligibilitate care nu au

fost indeplinite precum gi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. in cazul in care

proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va mentiona faptul cI proiectul a fost declarat

eligibil qi punctajul oblinut pentru fiecare criteriu de seleclie. Solicitanlii care au fost notificali

de cdtre GAL cd proiectele acestora au fost declarate neeligibile pot depune contestalii.

o Raportul de selec{ie final
GAL CAMPIA GAVANU BURDEA poate exclude etapa privind elaborarea qi publicarea

Raportului de SelecSie Intermediar qi perioada de primire a contestaliilor qi va elabora Raportul

de selecyie final, doar in cazul in care nu existd proiecte neeligibile sau proiecte eligibile qi

neselectate, cdnd valoarea publicd totalS a proiectelor eligibile care au indeplinit puctajul minim

este mai micd sau egal6 cu valoarea totalS alocatd Mlsurii 3.3 din cadrul apelului de seleclie,

neexistdnd condilii care sd conduci la contestarea procesului de evaluare qi selecfie. Comitetul

de seleclie va aproba pentru finanfare toate proiectele eligibile care au intrunit punctajul minim

aferent mdsurii. Selecfia proiectelor eligibile se va face in ordine descrescdtoare a punctajului

de seleclie. Raportul de selecfie final se publici pe site-ul GAL Ei se notificd in scris aplicanfii

cu privire la rezultatul evaludrii.

Dacd va fi cazul, suma rdmasd la finalul unei sesiuni (diferenta dintre suma alocatd 9i valoarea

publicd totald a proiectelor depuse) va fi reportatd in cadrul urmdtoarei sesiuni de depunere.

Rezultatele procesului de seleclie vor fi anunlate dupd aprobarea Raportului de Selecfie (Final

sau Intermediar), prin publicarea pe site-ul Asocialiei Grupul de Acfiune Locald CAMPIA

GAVANU BURDEA - www.galcampiagavanuburdea.ro qi notificarea scrisd a solicitanlilor.

GAL notificd in scris aplicanlii cu privire la rezultatul evaludrii/select[rii proiectului 9i la

modalitatea de depunere a contestaliilor de cdtre aplicanli nemullumili de rezultatul

evalulrii/selectdrii proiectului (dac6 este cazul).

Solicitanlii care au fost notificali de faptul c6 proiectele acestora au fost declarate neeligibile

pot depune contestafii. Contestaliile semnate qi qtampilate de cdtre.- reprezentantul legal, vor fi

a.pur. la sediul Asociafiei Grupul de Actiune Local6 CAMPIA CAVANU BURDEA sau prin

poEta, pe suport hdrtie, in termen de maxim 5 zile lucr6toare de la primirea notificlrl p|rl$
iezultaiul evaluirii proiectului depus sau de la publicarea pe pagina de web a GAL CAMPIA

GAVANU BURDEA a Raportului de Seleclie Intermediar. Contestatiile se depun intr-un

singur exemplar.

Un soticitant poate transmite o singurd contestalie aferentd unui proiect. Vor fi considerate

contestatii gi analizate doar acele solicitiri care contestd elemente tehnice sau legale legate de

eligibilitatea proiectului depus Ei/ sau valoarea proiectului declaratd eligibila/ valoarea sau

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.

Reevaluarea cererilor de finanlare in urma contestaliilor se realizeazd in baza documentelor

depuse odatd cu Cererea de Finanfare. Documentele suplimentare depuse la contestafie pot fi

luate in considerare numai in situalia in care acestea nu fac parte din categoria documentelor

care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de Finanlare, existau la momentul depunerii CF qi nu

au ca obiect mlrirea punctajului.
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Termenul de instrumentare a contestaliilor depuse este de maxim l0 zile,,lucr[toare de la
expirarea termenului de depunere a contestaliilor qi poate fi prelungit cu inc6 maxim l0 zile
lucritoare. Contestaliile se solutioneazd, de cdtre angajalii GAL gi Comisia de Contest i la
nivelul GAL, iar rezultate vor fi transmise comitetului de Selecfie.
In urma instrument6rii contestaliilor, Comisia de Contestalii poate adopta urm[toarele solufii:
admis sau respins.

Dupd solufionarea contestafiilor de c[tre Comisia de Contestafii qi publicarea Raportului de
Contestalii pe site-ul GAL www.salcampiasavanuburdea.ro, solicitantii sunt notificati in
termen de maxim 2 zile lucrdtoare de la publicarea raportului cu privire la rezultatul
contestafiilor.

Dupd incheierea termenului de solulionare a contestafilor, in baza Raportului de Contestatii, in
termen de maxim 5 zlle va fi intrunit Comitetul de Selecfie. Acesta va emite Raportul de

Selecfie Final in care vor fi menlionate proiectele retrase, neeligibile, eligibile selectate,
eligibile neselectate, valoarea acestora, numele solicitanlilor, iar pentru proiectele eligibile
punctajul obfinut pentru fiecare criteriu de seleclie.

Raportul de seleclie final dupd contestafii va publicat cel tdrziu in ziua urm[toare finalizdrii
aproblrii raportului, pe site-ul Asocialiei Grupul de Acliune Local5 CAUpn GAVANU
BURDEA - www.qalcampiagavanuburdea.ro, iar solicitanlii vor fi notificafi privind rezultatele
finale ale procesului de evaluare qi seleclie in termen de maxim 2 zile.

Cererile de finanlare neeligibile/neselectate vor fi returnate solicitanlilor, exemplarul original,
inbaza unui proces verbal semnat de ambele parfi. GAL CAUpn GAVANU BURDEA va

arhiva exemplarul copie al cererilor de finanlare neeligibile/neselectat pe suport h6rtie

impreund cu copia electronicd pe CD, pentru eventuale verificdri ulterioare.
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CAPITOLUL 10. DEPUNEREA $I VERIFICAREA
DOSARULUI CERERII DE FINANTARE LA NIVELUL OJFIR/CRF'IR

Dup[ aprobarea dosarului cererii de finan]are la GAL CAUpn GAVANU BURDEA,
solicitanlii vor depune la structurile teritoriale ale AFIR proiectele selectate de cdtre GAL in
termen de cel mult l5 zile calendaristice de la Raportul de seleclie final intocmit de GAL, astfel

inc6t sd poatd fi realizatd, verificarea Ei contractarea acestora in termenul limitl prevdzut de

legislafia in vigoare.

10.1. Depunerea Dosarului Cererii de Finanfare Ia OJFIR/CRFIR

La nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu constructii - montaj (indiferent de tipul de

beneficiar), precum qi proiectele de investilii aferente beneficiarilor publici. La nivelul OJFIR

se vor verifica proiectele cu achizilii simple (fdrd construclii - montaj).

in cazul in care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judefe, acesta va fi depus

la structura judefeanil pe raza clruia investi{ia proiectului este predominanti din punct

de vedere valoric.
La depunerea proiectului trebuie sf, fie prezent solicitantul sau un imputernicit al acestuia. in
cazul in care solicitantul doreqte, il poate imputemici pe reprezentantul GAL sI depund

proiectul.

Cererea de finanfare se depune la nivelul SLIN-OJFIR in format tipdrit in original * I

exemplar, impreuni cu formatul electronic (CD - I exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii

de finanfare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER qi Investilii

Non-agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rdm6n in posesia solicitantului,

copiile depu:e in Dosarul cererii de finanlare trebuie sd conlind menfiunea ,,Conform cu

originalul". In vederea incheierii contractului de finanlare, solicitanfii declarati eligibili vor

trebui s[ prezinte obligatoriu documentele specifice precizate in cadrul cererii de finan(are in

original, in vederea verificdrii conformitdlii.

Dosarul cererii de finanlare confine Cererea de finanfare, insolitd de anexele administrative

conform listei documentelor, legate intr-un singur dosar, astfel incdt sd nu permitd detagarea

gi/sau inlocuirea documentelor. Toate cererile de finanlare depuse la structurile teritoriale ale

AFIR trebuie sI fie insolite in mod obligatoriu de:

. Fi$a de verificare a eligibilitafii, intocmitS de GAL (formular propriu) qi avizatd de CDRI

prin completarea Formularului 3;

. Fiqa de verificare a criteriilor de selecfie, intocmitd de GAL (formular propriu) gi avizatd

de CDRJ prin completareaFormularului 3;

. Fi$a de verificare pe teren, intocmiti de GAL (formular propriu) - dacd este cazul;

o Raportul de selecfie, intocmit de GAL (formular propriu) Ei avizat de CDRJ;

o Raportul de contesta{ii, intocmit de GAL (formular propriu) - dacd este cazul;

. Copii ale declarafiilor persoanelor implicate in procesul de evaluare qi selecfie de la

nivelul
GAL privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);

. Formularul 2 - Formular de verificare a apelului de seleclie emis de CDRJ;
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o Formularul 3 - Formular de verificare a procesului de selecfie emis de CDRJ.
Pe durata procesului de evaluare, solicitanfii, personalul GAL qi personalul AFIR vor respecta

legislalia incidentd, precum gi versiunea Ghidului de implementare gi a Manualului de
proceduri pentru Sub-m[sura 19.2, in vigoare la momentul publicirii apelului de selectie de

cltre GAL.

10.2. Verificarea Dosarului Cererii de Finanfare Ia OJFIR/CRFIR

La nivel de CMIR/OJFIR, proiectele selectate de cf,tre GAL CAMPIA GAVANU BURDEA
vor fi supuse verificlrii incadrdrii proiectului qi verificlrii eligibilitl{ii cererilor de

finanlare.

* Ve,rificarea incadririi proiectului se realizeazl la nivelul serviciului de specialitate
responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.
in cazul in care se constatd erori de formd (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete -

inclusiv din cererea de finanfare, semndrii anumitor pagini, ataqlrii unor documente obligatorii)

expertul OJFIzuCRFIR poate solicita informalii suplimentare. Expe(ii OJFIR/CRFIR pot

solicita documente Ei informatii suplimentare (formular E3.4L) in etapa de verificare a
incadrdrii proiectului, cdtre GAL sau solicitant (in funclie de natura informaliilor solicitate),

termenul de rdspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul ludrii la cunoqtintd de cdtre

solicitant/GAl. Dac6, in urma solicitirii informaliilor suplimentare, solicitantul trebuie sd

prezinte documente, aceste documente trebuie s[ fie emise la o datd anterioard depunerii cererii

de finanlare la GAL/AFIR.

Figa de verificare a incadririi proiectului (E1.2.1L) cuprinde dou6 p6rti:

o Partea I - verificarea conforrnitl{ii documentelor
Expertul OJFIR/CRFIR care prirneqte cererea de finanfare trebuie sd se asigure de prezenfa

fiEelor de verihcare (conformitate, eligibilitate, criterii de seleclie, verif,rcare pe teren - dacd

este cazul), a Raportului de seleclie gi a Raportului de contestatii, daci este cazul, intocmite de

GAL qi de copiile declaraliilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de seleclie va

prezenta semndtura reprezentantului CDRJ care supervizeazd procesul de seleclie.

Reprezentantul CDRJ va menliona pe Raportul de seleclie faptul ca GAL CAMPIA GAVANU

BURDEA a respectat principiile de seleclie din fiqa mdsurii 3.3 din SDL, precum qi dispoziliile

minime obligatorii privind asigurarea transparenlei apelului de seleclie respectiv, aqa cum sunt

menfionate in Ghidul de implementare aferent Sub-misurli 19.2. Semndtura reprezentantului

CDRJ pe Raportul de seleclie valideazd conformitatea procesului de selectie fafA de prevederile

din SDL. In cazul in care, conform prevederilor statutare, este mandatatd o altd persoan6

(dif'erit6 de reprezentantul legal) din parlea oricf,rei entitAli juridice participante la procesul de

selecfie (inclusiv GAL) sd avizeze Raportul de selecfie, la dosarul administrativ al GAL trebuie

ata$at documentul prin care aceast[ persoand este mandatatd in acest sens.

Cererile de finanlare pentru care concluzia verificdrii a fost "neconform", ca urmare a

verificdrii punctelor specificate in Partea I, se returneazd reprezentantului GAl/solicitantului

(dup[ caz).in acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentalia pentru care a fost declarat

neconform, refEcutS. Redepunerea se poate face in baza aceluiaEi Raport de seleclie.

Aceeaqi cerere de finanlare poate fi depusd de maximum doud ori, in baza aceluiaqi Raport de

selecfie. in cazul in care concluzia verificirii conformitdlii (Partea I) este de doud ori

GHIDUL SOLICITANTULUI
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,,neconform", Cgrerea de finanlare se retumeazd, solicitantului, iar acesta poate redepune
proiectul la urmitorul Apel de selecfie lansat de GAL pe aceeaqi m6sur6.

o Partea a II-a - Verificarea incadrlrii proiectului
in cazul mlsurilor de investifii, se va verifica incadrarea corectd a proiectului, respectiv
utilizarea corectd a cererii de finan{are folositd pentru depunere. Se va utiliza ca bazd, de

verificare descrierea mdsurii aferente, existentl in SDL GAL CAMPIA GAVANU BURDEA
respectiv incadrarea corectd in Domeniul de interven{ie principal al mdsurii (conform
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzdtori domeniului
de intervenfie.

Cererile de finanfare pentru care concluzia verificdrii a fost,,neconform",inbaza unuia sau mai
multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi inapoiate GAl/solicitanfilor. Solicitanlii pot
reface proiectul Ei il pot redepune la GAL in cadrul urrndtorului Apel de selecfie lansat de GAL
pentru aceeagi mdsur6, urmdnd sd fie depus la OJFIR inbazaunui alt Raport de selecfie.

O cerere de finanfare pentru care concluzia a fost cI proiectul nu este incadrat corect de doud

ori pentru puncte de verificare specifice formularului El .2.1L - Partea a II - a, in cadrul

sesiunii unice de primire a proiectelor lansatd de AFIR, nu va mai fi acceptatd pentru verificare.

De asemenea, o cerere de finanlare declaratd conformd qi retrasd de cdtre solicitant (de doud

ori), nu va mai fi acceptat[ pentru verificare la OJFIR/CRFIR.

Pentru proiectele depuse in cadrul Sub-mdsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii de

finanlare se realizeazd in baza prevederilor Manualului de procedurd pentru evaluarea,

selectarea gi contractarea cererilor de finanlare pentru proiecte de investilii, cod manual M0l -

01.

Num[rul de inregistrare al cererii de finanfare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR qi

nu la nivelul GAL.

* Verificarea eligibilitltii cererilor de finantare
Verificarea eligibilitdlii cererilor de finanfare se realizeazb la nivelul OJFIR sau CRFIR, in

funclie de tipul de proiect. Expertii OJFIR/CRFIR vor completa Fiqa de evaluare generald a

proiectului^(El.2L) in ceea ce priveqte verificarea condiliilor de eligibilitate qi a documentelor

solicitate. Incadrarea in domeniile de intervenlie qi indicatorii de monitorizare vor respecta

prevederile fiEei mdsurii din SDL, respectiv cerinfele din apelul de selec{ie lansat de GAL,

verificarea realizdndu-se la nivelul AFIR in etapa de verificare a incadr[rii proiectului

(formular E l.2.lL). Verificarea concordantei cu originalul a documentelor ataqate la Cererea

de finanfare se va realiza inainte de incheierea contractului de finanlare, cdnd solicitantul

declarat eligibil va prezenta originalele documentelor ataqate in copie la cererea de finantare,

odat[ cu documentele solicitate in vederea contractdrii.

Pentru toate proiectele finanfate prin Sub-mdsura 19.2, expertul va analiza la punctul de

verificare a Declarafiei pe propria rdspundere a solicitantului, dacd existd riscul dublei finantdri,

prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale

serviciilor/investifiei finanlate prin alte programe sau mdsuri din PNDR, cu elementele descrise

in cererea de finan1are.

in vederea verificlrii eligibilitafli, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile

SDL, anex[ la Acordul-cadru de finan]are incheiat intre GAL qi AFIR pentru Sub-m6sura 19.4
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Pentru proiectele de investilii, in etapa de evaluare a proiectului, exceptdnd situalia in care in
urma verificlrii documentare a condiliilor de eligibilitate este evidentd neeligibilitatea cererii de
finanfare, experlii verificatori vor realiza vizita pe teren (inqtiint6nd, in prealabil qi

reprezentanfii GAL, care pot asista la verificare, in calitate de observatori), pentru toate
proiectele care vizeazl modemizlri (inclusiv dotdri), extinderi, renovlri, in scopul asigurdrii c[
datele gi informafiile cuprinse in anexele tehnice gi administrative corespund cu elementele
existente pe amplasamentul propus, in sensul corelErii acestora. Concluzia privind respectarea

condiliilor de eligibilitate pentru cererile de finanlare pentru care s-a decis verificarea pe teren

se va da numai dupd verificarea pe teren.

Expertul verificator poate sE solicite informafii suplimentare in etapa de verificare a

eligibilit6fii, dac[ este cazul, in urm6toarele situalii :

- informaliile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;
- prezentarea unor informalii contradictorii in cadrul documentelor aferente cererii de

finanfare;

- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respect6 formatul
standard (nu sunt conforme);

- necesitatea prezentdrii unor documente suplimentare flrd inlocuirea documentelor

obligatorii la depunerea cererii de finanlare;
- necesitatea corectirii bugetului indicativ.

Dacd in urma solicitArii informaliilor suplimentare, solicitantul trebuie sI prezinte documente

emise de alte institulii, aceste documente trebuie sd fac[ dovada indeplinirii condiliilor de

eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanfare.

Solicitarile de informalii suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulS generald, o

singurl dat6, de cltre entitateala care se afl6 in evaluare cererea de finanfare, solicitantului sau

GAL-ului, in functie de natura informafiilor solicitate. Termenul de rdspuns la solicitarea de

informalii suplimentare nu poate depaqi cinci zile de la momentul lu6rii la cunoqtinf6 de cltre
solicitant/GAl. Clarific6rile admise vor face parte integrantd din Cererea de finanfare, in cazul

in care proiectul va fi aprobat. in situalii exceplionale, se pot solicita qi alte clarific6ri, a cdror

necesitate a apdrut ulterior transmiterii rdspunsului la informafiile suplimentare solicitate inilial.

Un exemplar al Cererilor de finantare (copie, in format electronic - CD) care au fost declarate

neeligibile de cdtre OJFIR/CR-FIR vor fi restituite solicitanlilor (la cerere), pebaza unui proces-

verbal de restituire, incheiat in 2 exemplare, semnat de ambele pd(i. Acestea pot fi
corectate/completate qi redepuse de cdtre solicitanli la GAL, in cadrul urmdtorului Apel de

selecfie lansat de GAL pentru aceeaqi mdsur6. Cererile de finanlare refbcute vor intra din nou

intr-un proces de evaluare qi seleclie la GAL qi vor fi redepuse la OJFIR inbaza Raportului de

seleclie aferent noului Apel de seleclie lansat de cdtre GAL pentru aceeaqi mdsur6. Exemplarul

original al Cererii de finanfare declaratd neeligibilS va rlmdne la entitatea la care a fost

verificatd (structura responsabili din cadrul AFIR), pentru eventuale verificdri ulterioare

(Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestafii etc.).

Atenlie! in etapa de evaluare derulat6 la nivelul AFIR, experfii structurilor teritoriale ale
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Agenfiei nu vor 
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NotI
Dupi verificarea cererii de finanfare, inclusiv dup[ semnarea angajamentului legal, AFIR poate
dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizari externe sau ca urmare a unei
autosesizrri cu privire la existenla unor posibile erori de verificare a cerintelor de conformitate
qi a criteriilor de eligibilitate. Dacd in uma reverificdrii se constat6 nerespectarea acestor
cerinle, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeli gibile.

Dupd finalizareaprocesului de verificare a incadrdrii proiectului qi a eligibilitdfii, solicitanlii ale
ciror cereri de finanfare au fost declarate eligibile/neeligibil" p.."rri gi GAl-urile care au
realizat selecfia proiectelor vor fi notificafi de Catre OJFIzuCRFIR privind rezultatul verific6rii
cererilorde finanfare. GAL vaprimi o copie a formularului E6.8.iL comunicat solicitantului,
prin fax/pogt5/e-mail cu confirmare de primire.

Contestafiile privind decizia de finanlare a proiectelor rezultatd, ca urnare a verificdrii
eligibilitalii de cdtre OJFIR/CRFIR pot fi depuse de cdtre solicitant in termen de cinci zile de
la primirea notificirii (data lulrii la cunogtin![ de cdtre solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR
care a analizat proiectul, de unde va fi redirecfionatf, spre solufionare cdtre o structur6 AFIR
superioarS/diferitd de cea care a verificat inilial proiectul.

Un solicitant poate depune o singur6 contestalie aferentd unui proiect. Vor fi considerate
contestalii qi analizate doar acele solicitdri care contestd elemente tehnice sau legale legate de
eligibilitatea proiectului depus qi/sau valoarea proiectului declarat5 eligibila/valoarea sau
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.
Termenul maxim pentru L rlspunde contesta{iilor adresate este de 30 de zile
calendaristice de la data inregistririi la structura care o solufioneazl.

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestafia va transmite (pe fax/poqta/e-
mail, cu confirmare de primire) solicitantului qi GAL-ului formularul E63.2L - Notificarea
solicitantului privind contestafia depus[ Ei o copie a Raportului de contestafii.

in cazul in care, in urma unei contestafii, bugetul indicativ qi planul financiar sunt refbcute de
cltre expe(ii verificatori, solicitantul gi GAL-ul vor fi inqtiinfati privind modificdrile prin
notificare. Contractul de finanfare va avea, ca anex6, aceste documinte reftcute. in currl in
care solicitantul nu este de acord cu bugetul gi planul financiar modificat, contractul de
finantare nu se va incheia.
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CAPITOLUL 1 I. CONTRACTAREA FONDURILOR

Dupa incheierea etapelor de verificare a Cererii de finanfare, inclusiv a veriflcdrii pe teren
dacd este cazul. experfii CRIIR vor transmite cltre solicitant formularul de Notificare a

solicitantului privind sernnarea Contractului/Deciziei de finanfare (formular E6.8.3L), care

va cuprinde condilii specifice in funclie de misura ale cdrei obiective sunt atinse prin
proiect Ei in funclie de cererea de finanlare utilizatl. O copie a fonnularului va fi transmis5
spre qtiinla GAL-ului CANApm CAVaNU BURDEA. in cazul in care solicitantul nu se

prezintd in tennenul precizat in Notificare pentru a semna Contractul lf)ecizia de finanlare qi

nici nu anun!6 AFIR, atunci se considerd. cd. a renunlat la sprijinul financiar nerambursabil.

Cererea de finan{are depusl de solicitant, rezultati in urma verificirilor, modificlrilor qi

completirilor efectuate pe parcursului etapei de evaluare Ei selec{ie devine obligatorie
pentru solicitant. Solicitantul acceptl finanfarea nerambursabill Ei se angajeazl sI
implementeze corect angajamentele asumate pe propria rlspundere.

Toate Contractele/Deciziile de finanfare (C1 .lLlcl.0L) se intocmesc qi se aprobd la nivel

CRFIR qi se semneazd de cdtre beneficiar, cu respectarea termenelor prevlzute de

Manualul de procedurd pentru evaluarea, selectarea ;i contractarea cererilor de finanfare

pentru proiecte aferente sub-mdsurilor, mdsurilor Ei schemelor de ajutor de stat sau de

rninimis aferente Programului Nalional de Dezvoltare Rurald 2014 - 2020 (Cod manual:

M01-01).
Pentru Contractele/Deciziile de finanlare aferente proiectelor de investifii se vor l'especta

paqii procedurali ;i se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de

procedur[ pentru evaluarea, selectarea Ei contractarea cererilor de finanfare pentru proiecte

af'erente sub-mdsurilor, rndsurilor Ei schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente

Programului Nalional de Dezvoltare Rurald 2014 2020 (Cod manual: M 01-

01)/modificare contracte - Manual de procedurd pentru implementare - Secliunea I:

Modificarea contractelor de tinanfare/Deciziilor de finanfare, (Cod manual: M 01-02), in

funclie de mdsura ale cdrei obiective sunt atinse prin proiect Ei in funcfie de cererea de

finanlare utilizatd.

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului in care a fost

luat6 decizia de acordare a finan!f,rii, respectiv anul semnf,rii contractului de finanlare,

publicat pe pagina web a BEncii Central Europene http:/iwww.ecb.int/index.html;

Expeftul CRFIR poate solicita infbrmafii suplimentare beneficiarului in vederea incheierii

Contractului/Deciziei de finanfare, prin intermediul formularului C3.4L.

in cazul neincheierii sau incetdrii Contractelor/Deciziilor finanfate prin Subnmlsura 19'2,

CRIIR are obligalia de a transmite cdtre beneficiar qi cdtre GAL CAMPIA GAVANU

BURDEA decizia de neincheiere/incetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor

neincheiate/incetate se realocd GAL, in vederea finan![rii unui alt proiect din cadrul aceleaEi
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mdsuri SDL in care era incadrat proiectul neincheiat/incetat.
in cazul proiectelor pentru care nu s-au incheiat Contracte de finanfare, precum gi in cazul

Contractelor de finanlare incetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finan1are,

exemplar copie, in format electronic (CD).

Pe tot parcusul deruldrii Contractelor/Deciziilor de finanfare, AFIR poate dispune reverificarea
proiectului dacb este semnalatl o nereguld asupra aplicdrii procedurii de evaluare, contractare qi

implementare ce ridicl suspiciuni de frauda. in cazul in care se constatl c[ s-a produs o

nereguld in aceste etape de evaluare Ei derulare a Contractului/Deciziei de finantare, AFIR
poate dispune incetarea valabilitdlii angajamentului legal printr-o notificare scrisd din partea

AFIR, adresat6 beneficiarului, ftr[ nicio altd formalitate qi fdrd intervenfia instanfei
judecltoreqti.

Atenfie! Pe durata de valabilitate Ei monitorizare a contractului de finanfare, beneficiarul va

furniza GAL-ului CAUpm CAVaNU BURDEA orice document sau informafie in m6surd sd

ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizarc aferenti proiectului.

11.1. Semnarea contractelor de finan{are

Pentru semnarea contractului de finanlare, solicitantul are obligafia de a depune la Autoritatea

ContractantA (CRFIR), in termenul prevdzut in notificare, urm6toarele documente, cu caracter

obligatoriu conform HG 226/2015, cu modificarile qi completarile ulterioare qi a procedurilor

in vigoare la momentul notificdrii:
1. Certificat/e care s[ ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direc]ia Generald a

Finanfelor Publice gi, dac6 este cazul, graficul de reeqalonare a datoriilor cdtre bugetul

consolidat.

2. Document emis de ANPM
2.1 Clasarea notificlrii
sau

2.2 Decizia etapei de incadrare, ca document final (prin care se precizeazd cd proiectul nu

se supune evaludrii impactului asupra mediului gi nici evalulrii adecvate)

sau

2.3 Acord de mediu in cazul in care se impune evaluarea impactului preconizat asupra

mediului

sau

2.4 Acord de mediu in cazul evaludrii impactului asupra mediului qi de evaluare adecvatd

(daca este cazul)

sau

2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluarea adecvati.

Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat in notificarea

emis[ in conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii Ei dezvoltarii

rurale, termen care curge de la data comunicdrii notific[rii privind selectia proiectului. Dupa

expirarea termenului prev6zut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de

frnanfare nu mai poate fi semnat.

3. Proiectul Tehnic, in vederea avizdrii de cdtre CRFIR, va fi depus in termenul precizat in

Notificarea AFIR, conform prevederilor HG 22612015 cu modificdrile qi completarile

ulterioare Ei a procedurilor in vigoare la momentul notificdrii.

iri'
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4. Cazierjudiciar al reprezentantului legal.
5. Cazier fiscal al solicitantului.
6. Copie a docuntentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
7. Declara{ia de egalonare a depunerii dosarelor cererilor de plat5, inclusiv cea pentru

decontarea TVA undc este cazul.
8. Dovada achitarii integrale a datoriei fa([ de AFIR, inclusiv dobAnzile qi majoririle de

intflrziere, daci este cazul.

9. Extras de cont care confirmi cofinan{area investi{iei, daci este cazull
10. Document emis de banci/trezorerie care si confinl datele de identificare ale bincii

/trezoreriei qi ale contului aferent proiectului pentru care se soliciti finan{are prin
PNDR.

I 1. Alte documente (se vor precizia in notificare).

Dacd beneficiarul tru prezint[ documentele prevf,zute in Notificare sau nu se prezinti spre

semnare la termenul stabilit qi nici nu solicit[, in scris, AutoritAfli Contractante alte termene,

atunci se considerd ci a renuntat la ajutorul financiar. in cazul in care beneficiarul solicitd
prelungirea termenului de prezentare a clarificdrilor solicitate, noul termen nu poate depdqi

termenul inilial stabilit cu mai mult de l0 zile.
Mai mult, in cazul nedepunerii de cdtre solicitanli a docurnentelor menfionate la pct. 3, 8 gi

9, daca este cazul, in termenele precizate in cuprinsul notificdrii, acestora li se vor aplica
prevederile arl. 3 qi art. 6 din HG 22612015 cu modificlrile gi completdrile ulterioare.

Contractul de finanlare (Formularul C1.1L) se va redacta in limba romdn6, in doud

exemplare, impreund cu doud exemplare din anexele acestuia.

Durata de execufie a Contractului de finan{are este de maxim 3 ani (36 luni) pentru
proiectele care prevld investi{ii cu construc{ii rnontaj qi de maxim 2 ani pentru
achizi(iile simple IEri leasing financiar de utilaje, instala(ii, echiparnente qi dotlri noi.
Durata de execufie prevdzutf, mai sus poate fi prelungiti cu maximum 6 luni, cu acordul

prealabil al AFIR qi cu aplicarea penalitalilor specifice beneficiarilor publici sau privali,
prevf,zute in oontractul de finanfare, la valoarea rf,masf, de rambursat.

Durata de execufie prevdzute mai sus se suspendd in situalia in care, pe parcursul

implementlrii proiectului, se impune oblinerea, din motive neirnputabile beneficiarului, de

avizelacorduri/autorizafii. dupa caz, pentru perioada de timp necesari oblinerii acestora.

Durata de valabilitate a contractului de finan(are cuprinde durata de execu(ie a

contractului la care se adaugi perioada de 5 ani de monitorizare de la data ultimei
pl[{i efectuate de Autoritatea Contractant5.

Aten{ie! Beneficiarul este obligat si nu instrlineze sau / gi sI modifice substantial

investifia realizatl prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de

Finan{are.

Solicitantul/Beneficiarul trebuie si depuni din proprie ini(iativl toate eforturile pentru a
lua cunoqtintd de toate informa{iile publice referitoare la M5sura 3.3/68 din SDL GAL

CAnfpln CAvAXU BURDEA pentru care depune proiectul in cadrul SDL 2014 - 2020

in vederea selectlrii pentru finan{are gi s[ cunoasci toate drepturile qi obliga{iile
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prevrzute in contractul de finanfare inainte de semnarea acestuia.

11.2. Modificarea contractelor de finanfare

Contractul de finan{are semnat de cdtre Autoritatea Contractantd qi de cltre beneficiar
poate fi modificat, in conformitate cu dispoziliile Articolului 9 din Anexa I - Prevederi
generale, numai dac[ circumstanfele execut6rii proiectului s-au schimbat incepdnd de la
data inilialE a semndrii Contractului.

Orice modificare a Contractului de finanfare se va face in baza unor motive justificate gi
intemeiate qi doar cu acordul ambelor pirfi, cu excep{ia situaliei in care intervin
modificlri ale legislafiei aplicabile finan{5rii nerambursabile qi a situafiei in care intervin
modificdri procedurale, cdnd Autoritatea Contractantd va notifica in scris beneficiarul cu
privire la aceste modificdri, iar beneficiarul se obligd a le respecta intocmai.

Benef,rciarul sau Autoritatea Contractantl pot solicita modificarea Contractului de
finanlare numai in cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificdrile nu pot avea
efect retroactiv. Nu sunt acceptate modificdrile care afecteazd, criteriile de eligibilitate qi

selectie in baza cirora proiectul a fost selectat. Valoarea totald eligibil[ nerambursabill
aprobatd qi prevhzutd in Contract nu poate fi depiqita.

Beneficiarul trebuie sI solicite in scris Autorit[1ii Contractante orice modificare a

Contractului de finantare, inclusiv a anexelor acestuia, completdnd Formularul C 3.lL -

,Jtlotd explicativd pentru modificarea Contractului definanlore". Formularul C 3.1L se va
prelua din Manualul de procedurd pentru implementare - Secfiunea I Modificarea
Contractelor de finanfare/Deciziilor de finanlare (cod manual: M 01 - 02), care poate fi
consultat pe pagina de internet a AFIR.

Modificdrile Contractului de finanfare (C1.lL) se pot realiza prin:
Act adilional (formular C 3.3.4L) - aprobat la nivelul CMIR;
NotI de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanfare (formular C
3.2.2L) - incheiatl la nivelul OJFIR;
Notificare privind modificarea Contractului de finanlare (formular C 3.2.3L) - elaboratd

qi transmisl de CMIR.
Scopul modificlrii Contractului trebuie s5 fie strdns legat de natura proiectului definit6
prin Contractul de finanfare. Aceste documente devin parte integrantd a Contractului de

finantare.

11.3. incetarea contractului de finanfare
Dacd pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantl constatd

neindeplinirea de cltre beneficiar a obligaliilor asumate la semnarea Contractului de finantare

sau omisiunea notificArii AFIR/CRFIR in cazul oper[rii unor modificlri care afecteazl

Contractul de finanfare sau in cazul in care se constatd deficiente in implementare, se va

demara procedura de incetare a Contractului de finanlare in conformitate cu prevederile Anexei

I - "Prevederi generale" qi recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dac[ au fost

efectuate pl61i).

'.fiffil**qsunx 3.3/ss I ffiffii
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Parfile pot decide, prin acord, incetarea cont.actului de finanlare qi ca urmare a solicitarii scrisedin partea beneficiarului, aprobata de Autoritatea contractantd, cazin care beneficiarul varestitui integral sumele primite ca finanlare nerarnbursabili pdni la data i,cetirii contractului.Decizia de incetare a contracturui de finanfare va fi comunicatr qi Ia GAL.
CAPITOLUL 12. OBTINEREA AVANSULUI

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans in vederea demardrii investiliei in formularulCererii de Finanfare, AFIR poati sd acorcle un avons de maxim s0% din'valoarea eligibildnerambursabild.

Avansul poate fi solicitat de beneficiar pand la depunerea primei cereri de platd.Beneficiarul poate primi avansul numai dupi aviza..u rr.i achizilii de citre AFIR.Plata avansului aferent contractului de finanlare este condilionatd de constituirea uneigaranlii eliberate de o institulie financiard bancard sau nebancarr inscrisd in registrulspecial al Bdncii Nalionale a Rorndniei. Garanfia poate fi prezentat[ de beneficiariiprivali/oNG-uri q;i sub formd de polild de asigura,'e eliberata de o societate de asigurdri,
autorizatd, potrivit legislafiei in vigoare.
Garan{ia financiarr se depune odatr cu Dosarul Cererii de platr a Avansului.
Cuantumul avansului este prev5 zut in contractul de finanfare incheiat intre beneficiar qiAFIR.
Atenfie! AFIR efectueazd plata avansului in contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria
Statului sau la o institulie bancard.
Garanfia aferentr avansului trebuie constituitr la dispozifia AFIR pentru o perioadr detimp egali cu durata de execufie a contractului qi va fi eliberati in cazul in care AFIR
constatl ci suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribufiei financiare aUniunii Europene qi contribu{iei publice na{ionale pentru investifii, deplqeqte suma
avansului.

Utilizarea avansului se justifici de cdtre beneticiar pebazdde documente financiar-fiscale pAnd
la expirarea duratei de execulie a contractului prevazut in contractul de finantare, respectiv la
ultima tranEd de plat5. ' i

Beneficiarul care a incasat de la Autoritatea Contractantd plata in avans qi solicitd prelungirea
perioadei maxime de execulie aprobate prin contractul de finanlare, este obligat inaintea
solicitarii prelungirii duratei cle execufie iniliale a contractului s[ depuna la Autoritatea
Contractantd docutnentul prin care dovedeEte prelungirea valabilitnlii Scrisorii de Garanlie
Bancar5'A'lebancar6, polila de asigurare care si acopere intreaga perioada de execufie solicitat6
la prelungire.
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CAPITOLUL 13. ACHIZTTIILE

in funclie de tipul de beneficiar (public /privat), beneficiarii vor aplica fie legisla{ia deachizilii publice, precum Ei Manualul de achizilii pruii.. qi Instrucfiunile de achizilii pentrubeneficiari publici, 
.he Manualul operalional de achizilii pentru benet-rciarii privafi aiPNDR 2014-2020 qi Instrucfiunile ie achizilir pentru beneficiarii privafi, in conformitatecu cerinfele Autoritdfii Clontractante.

Nerespectarea de cdtre beneficiarii FEADR a
publice/private - anexd la contractul de finanlare,
aferente achiziliei de servicii, lucrlri sau bunuri.

Pe parcursul derularii procedurilor
vedere principiile prev6zute la art.
completdrile ulterioare :

o Nediscriminarea;

o Tratamentul egal;
o Recunoa$tereareciprocd;
o Transparenfa;

o Proporlionalitatea;
. Eficienla utilizdrii fondurilor;
o Asumareardspunderii.

de a.chizilii, la adoptarea oricdrei decizii, trebuie avute in
2 din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu

Instrucfiunilor privincl achiziliile
atrage neeligibilitatea cheltuielilor

Termenul de finalizare al achizi;iilor gi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, seva corela cu termenul limitd in care trebuie sd se incadr.ri d.punerea primei trange de platdmenfionatd la art' 4 din HG 22612015 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Regimul conflictului de interese:
In contextul deruldrii achiziliilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului deinterese prevazute in capitolul II, iecliunea 4 din tegea nr. gg/2016 privind achiziliile publice,
cu completlrile ulterioare.
Cu titlu exemplificativ, reprezintd situalii poten(ial generatoare de conflict de interese,
urmdtoarele:

a)participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor apersoanelor care defin pirfi sociale, pa4i de interes, acfiuni din capitalut suur..i, al unuia dintreofertanfi/candidali, te(i susfindtori iau subcontraciurli p.opuqi ori a persoanelor care fac partedin consiliul de administralielorganul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanli/candidali, terli suslindtori ori subcontractan{i propugi;
b)participarea in procesul de verificare/evaluare u roii.iia.ilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este so{/so!ie, rudl sau afin, pdni la gradul al doilea inclusiv,'cu persoane care fac
parte din consiliul de 

.administratie/organul de conducere sau de supervi ,ui" u unuia dintre
ofertanli/candidafi, te(i sustindtori ori subcontractanfi propugi;
c)participarea in procesul de verificare/evaluare u roti"iia.ilor de participare/ofertelor a unei
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persoane despre care se constatf, sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informafii
concrete c[ poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd
naturd, ori se afl6 intr-o alti situalie de naturf, sd ii afecteze inclependenla qi irnparlialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;

d)situafia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terlul suslindtor are drept membri in cadrul consiliului de aclministralielorganului de
conducere sau de supervizare gi/sau are aclionari ori asociali semnificativi persoane care sunt
so!/so!ie, rudd sau afin pdnd la gradul al doilea inclusiv ori care se afli in relalii comerciale cu
persoane cu funclii de decizie in cadrul autoritAfii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizilie irnplicat in procedura de atribuire;
e)situalia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sof/sofie, rudi sau afin pdnd la gradul al
doilea inclusiv ori care se afl6 in relalii comerciale cu persoane cu funclii de decizie in cadrul
autorit[fii contractante sau al furnizorului de servicii de achizilie irnplicat in procedura de

atribuire.
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CAPITOLUL 14. TERMENE-L_I-MITA $I CONDITIILE PENTRUDEPUNEREA.f#11i'3f 
if,iigtt*ygl#+irc,,bo

14'1' verificare dosarelor cererilor de plati la nivel de GAL cAupm cAvaNuBURDEA

in etapa de autorizar::,tlttilg, toate cererile de platd trebuie s5 fie depuse de catre beneficiarila GAL cAupte cAvaNt-l giJRDBa pentru efrectuarea conformitdlii.
Dosarul cererii de Plata (DCP) se depune in 2 exemplare (original Ei copie) pe suport de hirtie,la care se atageazd pe suport magnetic (CD) docum.rt.l. irto"mite de beneficiar.
Beneficiarii au obligatia de a depu.ne la GAL qi la AFIR Declarafiile de egalonare -formular AP 0.lL conform prevedlrilor contractutrizn""lrr.r a" I;pr" cu modificarile
qi completarile ulterioare gi anexele la acesta.

Pentru depunerea primului dosar de plat[, se vor avea in vedere prevederile HG nr.226/2015, cu modificdrile gi completiriie ulterioare, in vigoare la data iepunerii Dosarului
Cererii de Platd.

in situalia in care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate sd redepund la GAL Dosarul
cererii de platr complet, cu respectarea_termenelor prevdzute in Contractul de finanfarel Actuladilional/ Declaratiile de eqalonare a depunerii otP. un DCp declarat neconform poate fi
redepus o singurd dat6la GAL.

in cazul in care cererea de plati este declarati,,neconformd'. de dou[ ori de c[tre GAL,
beneficiarul are dreptul de a depune contestafie. in acest caz, contes ta{iava fr analizatd. de
cdtre alfi doi experli din cadrul GAL decdt cei care au verificat inilial conformitatea
dosarului cerere de plat6. Dacd in urma analizdrii contestafie i, viza 6at-utri rdm6ne
,,neconform"' atunci beneficiarul poate adresa contestafia c6tre AFIR. Depunerea
contestafiei se va realiza la structura teritoriala a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabill de
derularea contractului de finanfare.

GAL se va asigura de faptul cd verificarea conformitalii dosarelor de plati la nivelul
9AL, inclusiv depunerea contestafiilor qi solufionarea acestora (dacr este cazul) respectd
incadrarea in termenul maxim de depunere a dosarului de platd la AFIR.

Dosarul Cererii de Platd trebuie sE cuprindl documentele justificative prev6zute in
Instrucfiunile de platd (anexd la Contractul de finan{are), care se regdsesc pe pagina de
iNtETNEt A AFIR, SCCIiUNEA INFORMATII UTILE-+PROCEDURI DE LUCRU PENTRU
PNDR.

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de platd,
Identificarea financiar6, Declaralia de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarafia pe
propria r[spundere a beneficiarului) sunt disponibiie la OJFIR ,uu p" site-ul AFIR
(www.afir.info).

I .i:t:
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Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita clacd beneficiarul se incadre azd, inprevederile oUG nr' 4912015 gi a solicitairnodiflcarea corespunzdtoarca contractului definanlare, conform dispoziliilor Manualului de proceduri qi a Ghidului de implementare.

14'2' Verificare dosarelor cererilor de platl la structurile teritoriale ale AFIR

in urma realizarii verificarii de cdtre GAL CAMPIA GAVANU BURDEA, in situalia in care
cererea de plata a fost declaratd conformd, beneficiarul depune Dosarul cererii de platd, insolit
de Figa de verificare a conformitatii emisd de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR
(OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului cle finantare, conform declaragiei de
eEalonare' Dosarul Cererii de Plat[ trebuie sd cuprindd documentele.justificative prevdzute in
INSTRUCTILINILE DE PLATA (Anex6la contractul de finanlare).

Rectificarea Declaraliei de eqalonare se poate realiza de cdtre beneficiar de maxim doua ori in
perioada de execufie a Contractului de finanfare. in situalia in care se aprobi prelungirea
duratei de execulie peste termenul maxim de 24136 de luni, dupd caz, beneficiarului i se va mai
permite o noud rectificare in conformitate cu noua perioadd de Lxecufie aprobata.
Tetmenul limita de efectuare a pl[1ilor cdtre beneficiar este de maxim q0 ae zi]e calendaristice
de la data inregistrdrii cererii de plata conforme.

Pentru toate cererile de platl, dupi primirea de ta AFIR a Notificirii cu privire la
1onlrrnlrea pldfii, in termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligafia de a informa
GAL CAMPIA GAVANU BURDEA cu privire la sumele autor.izate- Ei rambursate in
cadrul proiectului.

51

n+{sue43.J/s8 I ;.o;



2*,-_4

GHIDUL SOLICITANTULUI

CAPITOLUL 15. MONITORIZAREA PROIECTULUI

Durata de valabilitate a contractului de finanfare cuprinde durata cle execufie a
iT:Tilii:''3,:?i;":ffi9"K,:,?,,^:. x!1,;,." i",, data_urtimei prin efectuate deAutoritatea Contractantr. ocrata cu depunerea 

""...,i';:t?xllil:j,r'#'ij;.,,#j. :;solicitantul iqi dn acordul in ceea ce priveEte pruri"ui"u pe site-ur AFIR a datelor decontact (denumire, adresi, titlu si valoare proiect).

Activele corporale qi necorporale rezultate din implementarea p_roiectelor finanlate prinLEADER trebuie sd fie incluse in 
"ut"goriau.tir"to. 

p.prii ui. ul"n"iurrrui gi sd fie utirizate

ffi1|T#1]llil:?;t[ 
a beneficiat de fi"nan1ar" n".u^6,.sablrp";;; minimum s a,,i ae ra aata

Indicatori de monitorizare specifici Misurii 3.3/68, conform fiqei miisurii sunt:o Populalia netr din mediul rural care beneficiazd de servicii/infrastructuri imbundt6fite;o Numdrul de proiecte ce prev,d mdsuri de protecfie a mediului;o Cheltuiala public6 totald.

ATENTIE! Toate activitatile pe care solicitantul se angajea zd, sd,le efectueze prin investifie,atdt la faza de implementare a proiectului * ii rr p".i-ouau a. -orrito, izare,activitr{i pentrucare cererea de finan[are a fost selectati pentru finantare n"ru-uurrabild, devin conditiiobligatorii' in situalia in care, la verificar"u oira."i cereri de platd, sau la verificdrile efectuaiein perioada de monitorizate, se constatd cd aceste condilii nu rnai sunt indeplinite de cdtreproiect sau beneficiar, pldlile vor fi sistate, contractul de finanlare va fi reziliat gi toate pl6lileefectuate de AFIR p6nd la momentul constatdrii neregularitdlii vor fi incadrate ca debite insarcina beneficiarului, la dispozilia AFIR.

- Atenlie! Pe toati durata de monitorizare a contractului de finanfare, beneficiarul va fumizaGAL-ului orice document sau informa{ie t, r";;;;;;jr;.^;;;;ea dateror referitoare raindicatorii de monitorizare aferenli p*i."iutri'G;;;Aii;pi;"AAnAilift:ul6;A 
i$itezervd dreptul de a efectuavizite in teren la locul investifiei, au"u ru fi cazul, qi de a intocmirapoarte/fotografii care vor face parte din rapoartele de activitate, respectiv materiale depromovare rcalizate de cdtre GAL.
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CAPITOLUL 16. INFORMATII UTILE

16.1. Documente necesare intocmirii cererii de finanfare

Documentele obligatorii care trebuie ata$ate cererii de finanfare pentru intocmirea proiectului
sunt:

1'1 Studiul de Fczabilitate lDocumenta{ia de Avizare pentru Lucrrri de Interven{ii,
intocmite conform legislafiei in vigoare privind con{inutului cadru al documentafiei tehnico-
economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare adevizului general pentru obiecte de investilii 9i lucrari a" i"t"**1ii 

-1i' 
rrrr.1i. de tipulinvestiliei, studiul de Fezabilitate / Docume,ntaiia de Avizare pentru Lucrdri de Intervenlii,

daca va fr cazul, vor fi insofite de toate studiile, avizele, expertizele qi acordurile specifice,
conform reglementirilor legale in vigoare.

sau

l'2 
. 
Memoriul justificativ pentru proiectele care prevdd achizilii simple, dotrri, bunuri f5rd

montaj.

Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central European6 pe internet laadresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data intocmirii Studiului de Fezabilitate /
Documentafiei de Avizare a Lucrdrilor de Intervenlie / Memoriului Justificativ.

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, in completarea documentelor
solicitate la punctul l, inclusiv in cazul in care pe amplasamentul pe .ur" ," propune investifia
existd suprapuneri partiale cu proiecte anterior finanfate, solicitantul trebuie sa aepuna un raport
de expertiz[ tehnico-economicd din care sd reiasd stadiul investiliei, indicdnd
componentele/acfiunile din proiect deia realizate, componentele/actiunile pentru care nu mai
existd finanlare din alte surse, precum qi devizele refrcute cu valorile iarnus, de finanfat.
cheltuielile aferente tronsoanelor executate parfial sau total sunt neeligibile qi se include in
bugetul proiectului in coloana neeligibile.

Atenfie! Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 22612015,pentru justificarea rezonabilit6lii
prelurilor pentru investitia de bazd, proiectantul va avea in vedere irevederile HG 36312010
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investilii finanlate din fonduri
publice, cu modificlrile qi completlrile ulterioare gi va menfiona sursa de prefuri folosit6.

2.Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanlare, eliberat conform
reglementlrilor legale in vigoare.
Important! in Cererea de Finanfare trebuie specificat numele proiectului/investiliei aga cum
este menfionat in Certificatul de Urbanism.

Pentru comune qi ADI
3.1. Inventarul bunurilor ce aparfin domeniului public al comunei/comunelor intocmit
conform legislaliei in vigoare privind proprietatea publica gi regimul juridic al acesteia, atestat
prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (copie dupd Monitorul
Oficial).
qi
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3'2' in situa{ia in care in Inventarul bunurilor care alcf,tuiesc domeniul public, investiliilecare fac obiectul proiectului, nu sunt incluse in ao..nirl public sau sunt in.luse intr-o pozilieglobald' solicitantul, trebuie sd prezinte Hotrrf,r"uEo,e.a.it" consiliului local privinrlaprobarea modificirilor qi/sau completrrilor Ia inventar in sensul includerii indomeniul public sau detalierii pozifi.i globut. existente, cu respectarea prevederlorart' 115 alin' (7) din Legea nr.-21s1200I, .epubii.rtx, cu modificirile qi completrrileulterioare, a administra{iei publice.lg-."19,'i, }ii"ir1" supunerii acesteia controlului delegalitate al Prefectului, i; condi{iile regii (este suficienti prezentarea adresei deinaintare crtre institufia prefccturui pentru"controrur de tegaritate)
qi/sau

3'3 Avizul administratorului terenului aparfinind domeniului public, altul decat celadministrat de primarie (dacl este cazul)

3'4 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /dreptul de uz, uzufruct,superficie, servitute/contract de concesiune/administrare al oNG-urilor pe o perioada del0 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrdri conform cererii de finanfare;4' Hotrrirea consiliului Local / HotIririle consiliului Local in cazul ADl/Hotrrf,reaAdun[rii Generala in cazul oNG pentru implernentarea proiectului, cu referire laurmitoarelor puncte (o bligatorii):

' necesitatea, oportunitatea qi potenfialur economic al investiliei;

' lucrdrile vor fl prevazute in bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare ainvestiliei;
o ang4iamentul de a suporta cheltuielile de menten anta a investiliei pe o perioada de

minimum 5 ani de la data efectudrii ultimei plali;
o numdrul de locuitori deservili de proiect / utilizatori direcli
o caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacit6li etc.);
t agentii economici deservili direct de investilie (dacd este cazul, numdr qi denumire);o nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADyoNc pentru relalia cu AFIR in

derularea proiectului.
r angajamentul de asigurare a cofinantarii, dac6 este cazul.

Aten\ie! Modelul de hotdrdre a consiliului local (Anexa I I) e,ste orientativ!
5.1. Certificat de inregistrare fiscali
5'2' incheiere privind inscrierea in registrul asocia{iilor gi funda(iilor, clefinitivl si
irevocabill/ Certificat de inregistrare in registrul asociaiiilor gi fundaliilor
gi

5.2.1. Actul de infiin{are qi statutul ADI/ONG,
6' Raport asupra utilizlrii programelor de finanfare nerambursabili intocmit de
solicitant (va cuprinde amplasamentul inuestiliei, obiective, tip de investi{ie, lista cheltuielilor
eligibile, costuri qi stadiul proiectului, perioada deruldrii proieciului), pentru solicitanlii care au
rnai beneficiat de finanlare nerambursabili incepdnd cu anul 200i7 pentru aceleaqi tipuri de
investilii.

7.1. Notificare privind conformitatea proiectului
publicl,
sau

cu condi{iile de igienl gi sinltate

7.2.Notificare c[ investitia nu face obiectul evalulrii conditiilor de igienl si slnitate
public[, dacl este cazul.
8. Notificare, care sI certifice confonnitatea proiectului cu legisla{ia in vigoare pentru
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domeniul sanitar veterinar qi cr prin realizarea investifiei in conformitate cu proiectulverificat de DSVSA judcfeanr, construcli a va frin cor.o.darrfa cu legislafia in vigoare pentrudomeniul sanitar veteiinar gi pentru ,igr.un1u alimentelor, dacd este cazur.9' Lista age,filor economici d.r.,i;ii^;_.';;*r,''.or. ,, confine denumirea, adresa,activitatea desfhquratS, codul proiectului .u nn*1o." .rrop.ona qi valoarea totald a investiliei,

5i,:f,|!}:ffiinvestifie 
u"""tibili'ati 9i a institutiilor - sociare gi de interes public deservite

l0'Extrasul din strategie, care confirmi dacr investigia este in corelare cu orice strategiede dezvoltare nafionali / regional.-7 lr*r.r.u 7 rocaH aprobatr, corespunzdtoaredorneniului de investilii qr-ecum qi"copia hotararii i. up.ou*e a strategiei.lI' copie document de identitat. ul'."p."rentantului legal al beneficiarului.

12. Alte documente justilicative.
- Declara{ie de raportare a pli(ilor crtre GAL cAvrpta GAVANU BURDEA(obligatoriu pentru toate proieciele);
- Extras din Strategia GAL cAtupta cAvaNti III;RDEA care confirmi cl

'lx:'-19 ry9fy:1.-:e-regiseEte in sDL 2014 -2020 aferentr teritoriului GALCAMPIA GAVANU BUR-DEA (investifia .rt. n"."rard pentru teritoriul GALcAtupta cAvaxu nunora qi contribuie ia obiectivete mrsurii) - obligatoriupentru toate proiectele;
- Declaratia qe- -propria 

rrspuntlere privintl inregistrarea proiectului in cadrul alteimisuri din pNDR _ obligatoriu pentru toate proiectele;
- Declarafia pe propria rlspundere pentru respectarea prevederilor art. 6, din H.G.Nr.22612015 - obligatoriu pentru toate proiectele;
- Declarafia pe propria rrspunrlere privind inregistrarea in Registrul debitorilor -obligatoriu pentru toate proiectele;
- Acordul de parteneriat pentru proiecte realizate in parteneriat (obligatoriu dac6 sepuncteazd criteriul de seleclie CS3);
- Alte documente justificative (se vor specifica de citre solicitant, dupr caz).

ATENTIE! Documentele trebuie sd fie valabile la data depunerii cererii de Finan{are, termenul
de valabilitate al acestora fiind in conformitate cu legislalii in vigoare,

16'2' Lista documentelor ;i formularelor disponibile pe site-ul GAL CAMpIA GAVANU
BUR-DEA

Formularele cadru ncesare intocmirii dosarului cererii de finanfare, precum qi documentele

o Anexa nr. I - Cererea de Finanlare M 3.3/68;
o Anexa nr. 2 - Fiqa Mdsurii 3.316P;
o Anexa nr. 3 - Model Studiu cle Fezabilitate;
o Anexa nr. 4 - Recomand dri analiza cost_beneficiu;
r Anexa nr. 5 - Model Memoriu justificativ;
r Anexa nr. 6 - Procedura de evaruare Ei sereclie a proiectelor;
o Anexa nr.7 - Contract de Finanfare;
o Anexa nr. 8 - Rezultate flnale recensdmant populalie 20l l - Tabelul nr.3;

GHIDUL SOLICITANTULU.
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GHIDUL SOLICITANTULUI

. Anexa nr. 15 - Declaralia pe propria rdspundere privind inregistrarea in Registrul

o Anexa ff' 9 - Studiu potenfial socio-economic de dezvoltare zone rurale;
' Anexanr. l0-Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUl-corespunzatoare
o Anexa nr' l l - Model I{otdrdre Consiliu Local privind implementare proiect.o Anexa w' 12 - Declarafie cdtre GAL privind raportarea pl5lilor efectuate de AFIRo Anexa nr' 13 - 

fe.9ta3lfa pe propria raspundere privind inregistrarea proiectului incadrul altei mdsuri din pNDR
o Anexa nr' 14- Declarafia pe propria rdspundere pentru respectarea prevederilor art.6,

din H.G. Nr.226/2015

debitorilor
o Anexa nr.
o Anexa nr.

verificare;

l6 - Figa de verificare a conformitalii si metodologia de verificare;
17 - Figa de verificare a criteriilor de eligibilitate gi metodologia de

o Anexa nr' l8 - Figa de evaluare a criteriilor de seleclie qi metodologia de verihcare;o Anexa nr. l9 - Fiqa de verificare pe teren qi metodologia de verificare.

,'>/-\
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