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1. PREVEDERI GENERALE
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea
proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului
dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se
acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le
prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al Studiului de Fezabilitate, precum şi alte informaţii
utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.
Prezenta măsură, lansată de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Progressio în cadrul
programului LEADER finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, va
contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației de pe
teritoriu, vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a
teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă. Scopul principal al asociaţiei este
dezvoltarea socio-economică a teritoriului aferent care este în mod direct legată de existenţa unei
infrastructuri, de existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor socio-medicale.
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii teritoriului reprezintă o cerinţă esenţială pentru
creşterea calităţii vieţii, care pot conduce la o incluziune socială, inversarea tendințelor de declin
economic și social și de depopulare a zonelor aferente teritoriului.
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Progressio a atras finanţare pentru dezvoltarea şi
susţinerea investiţiilor de pe teritoriul mai sus menţionat prin programul LEADER în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6.B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 (d) „Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea
serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a
infrastructurii aferente” din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013 Art 4. c.) obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de
locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: „Promovarea valorilor locale”

Contribuția publică nerambursabilă a măsurii: 50110 euro
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Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/20136.
Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
 100% pentru investiții negeneratoare de venit
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 -10.000 Euro
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000
euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali.
Legislația națională și europeană aplicabilă:
• Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
• Cartea Albă privind sportul: Com(2007)/391
• Legea nr. 69 /2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările
ulterioare;
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea
manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și
completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
• Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
• Hotărâre nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat
• Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE)
nr. 1407/2013
Aria de aplicabilitate:
Conform PNDR spaţiul rural pentru M19, LEADER, definit în mod specific în acord cu
abordarea Leader ca fiind format din UAT-comune şi UAT-oraşe mici cu o populaţie de maxim
20.000 locuitori. Menţionăm, că teritoriul acoperit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală
Progressio are în componență 15 localități din care 14 comune: Barcani, Boroșneu Mare, Brateș,
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Chichiș, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Ilieni, Moacșa, Ozun, Reci, Sita Buzăului, Valea Mare și
Zagon respectiv orașul Covasna.
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2. DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele se depun în cadrul sesiunilor lansate, la punctul de lucru al Asociaţiei Grupul de
Acţiune Locală Progressio din comuna Ilieni, nr. 84 (conacul Sera), de luni până vineri în
intervalul orar 10.00-14.00. În ultima zi a sesiunii, proiectele se pot depune până la ora 12.00.
Perioada de depunere a proiectelor:
Apelul de selecție se lansează cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de
depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru
pregătirea și depunerea acestora. Apelul de selecție se poate lansa cu minim 10 zile
calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor la GAL numai în situația în care
apelul de selecție va conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel
de selecție, cu excepția alocării financiare.
Alocarea totală pe măsură: 50110 euro
Fondul nerambursabil disponibil pentru măsură alocat în această sesiune este 25.029 Euro.
Punctajul minim: 10 puncte

3. PREZENTAREA MĂSURII
3.1.CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Beneficiari direcți:
 ONG-uri definite conform Ordonanţei 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare,
Beneficiari indirecți :
Populația locală respectiv persoanele cu domiciliul pe teritoriul GAL Progressio, Consiliile
Locale din teritoriu, UAT-uri, alte institutii publice si private care activeaza in domeniul
sportului
3.2.CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI
1) Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare (act de înființare şi statutul,
certificat de înregistrare fiscală, certificat de atestare fiscală privind datoriile fiscale,
fișa măsurii).
2) Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din
SDL;
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Se vor verifica Cererea de Finanţare şi Memoriul justificativ, dacă investiția se
încadrează în tipurile de sprijin prevăzute prin măsură.
3) Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de
minim 5 ani, de la ultima plată;
Se va verifica Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului, hotărârea Adunării
Generale pentru implementarea proiectului legal dat în acest sens.
4) Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia
Se va verifica: Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific
fiecărei categorii de solicitant
5) Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în
cazul domeniului public al statului
Se va verifica: documente care atestă locația de desfășurare a activității, contract de
comodat, închiriere sau alte document echivalent
6) Investiția să se realizeze în teritoriul aferent asociaţiei GAL Progressio;
Se va verifica locaţia sediului potenţialului beneficiar conform documentelor de
înfiinţare respectiv locaţia infrastructurii.
7) Intensitatea sprijinului este de până la 100% în cazul proiectelor negeneratoare de venit,
cu o valoare maximă de 200.000 euro/proiect, indiferent de tipul investiției
Se va verifica: Memoriu justificativ bugetul și devizele
8) Solicitantul trebuie să fie înfiinţat înaintea lansării sesiunii măsurii;
Se vor verifica actele juridice de înfiinţare şi funcţionare, specifice potenţialului
solicitant (statut, act constitutiv, certificat de înregistrare fiscală).
9) Solicitantul are sediul pe raza teritoriului asociaţiei GAL Progressio;
Se va verifica locaţia sediului potenţialului beneficiar conform documentelor de
înfiinţare. (statut, act constitutiv, certificat de înregistrare fiscală).
10) Solicitantul să aibă în folosinţă sau acces în: teren, sală sau infrastructură sportivă facilă
pentru activitatea propusă/Solicitantul să dispună în folosință de spațiu/teren pentru
desfășurarea activităților sportive;
Se va verifica documentele de proprietate/contract de închiriere, de comodat,
concesiune, alte documente care dovedește de folosinţa spațiului (teren, sală sau
infrastrucutră sportivă facilă pentru activitatea propusă) conform legii sau orice
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document prezentat în acest sens, pentru min. 10 ani de la data depunerii cererii de
finanţare.
11) Solicitantul să întocmească un Plan de activitate pentru următorii 5 ani (perioada de
monitorizare);
Se va verifica existenţa Plan de activitate pentru următorii 5 ani, după realizarea
investiţiei.
12) Solicitantul să prezinte lista de inventar a asociaţiei pentru anul precedent depunerii
proiectului;
Se va verifica lista de inventar al potenţialului beneficiar pentru anul precedent
depunerii cererii de finanţare.
13) Toate serviciile oferite prin aceste proiecte, fie ele în cadrul unei infrastructuri
înființate/dotate, vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor din teritoriu,
nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu.
Se va verifica Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal respectiv
Hotărâre Adunarea Generală a Membriilor asociaţiei dat în acest sens.
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3.3.TIPURI DE INVESTIŢII ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată
doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu
Fişa măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate
integral de către beneficiarul finanţării.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor conform următoarei listei
indicative a cheltuielilor eligibile:
 susţinerea activităţii ONG-urilor sportive prin dotarea acestora
Se vor susţine achiziţiile de bunuri a căror ciclu de viaţă este cel puţin de 5 ani şi nu se
încadrează în categoria bunurilor consumabile.
Valoarea echipamentelor sportive achiziţionate nu poate depăşi 25% din valoare
nerambursabilă a proiectului.
 cheltuieli cu serviciile de consultanţă în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri
Conform art. 7 (4) din HG 226/2015, Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu
construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de
mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți,
ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu,
inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care
prevăd simpla achiziție de bunuri.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile
pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea
certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind
obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în
legislaţia naţională.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea
aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din
cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de
mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de
construcții - montaj.
9
Ghidul solicitantului – Sub-Măsura 5/6B “Sprijin pentru finanțarea activitățiilor sportive”

Birou: jud. Covasna, sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747,
e-mail: gal.progressio@yahoo.com, www.galprogressio.ro

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă
respectă condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe
de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului
Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie,
aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri/sub-măsuri din PNDR
2014-2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor HG nr. 28/2008 și HG nr. 907/2016.
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie
2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
a. sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu
îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
b. sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;
c. sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;
d. sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile
şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.
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3.4.TIPURI DE INVESTIŢII ŞI CHELTUIELI NEELIGIBILE
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1. din PNDR sunt:









cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia:
• costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile;
cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma
unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de
garantare
o achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la
art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor
specifice pentru instrumente financiare;
în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar
fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr.
226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020.
Cheltuielile neeligibile specifice sunt:
 Contribuția în natură;
 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
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3.5.SELECŢIA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR
Pe parcursul sesiuniilor sunt înregistrate toate proiectele potențialilor beneficari, care vor
fi evaluate conform procedurii interne.
Proiectele se depun în cadrul sesiunilor lansate, la punctul de lucru al Asociaţiei Grupul de
Acţiune Locală Progressio din comuna Ilieni, nr. 84 (conacul Sera), de luni până vineri în
intervalul orar 10.00-14.00. În ultima zi a sesiunii, proiectele se pot depune până la ora 12.00.
Proiectele prin care se solicită finanţare prin intermediul Asociaţiei “Grupul de Acţiune Locală
Progressio”, sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat
conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție.
Nr.
crt.
CS1

CS2
CS3
CS4

CS5

CS6

CS7

Criterii de selecţie
Să aibă minim o echipă de juniori înscrisă
în
-competiţia judeţeană sau
-competiţia naţională
în anul depunerii proiectului
Beneficiari care sunt la prima finanţare prin
programul LEADER
Numărul total al sportivilor legitimaţi la
asociaţia sportivă

Punctaj
max. 30 de puncte

Observaţie (doc.
justificativ)
Copie după legitimaţiile
juniorilor

10 puncte
20 puncte
5 puncte

max. 15 puncte
Se acordă 0.2 puncte pt.
fiecare sportiv legitimat
Număr de juniori legitimaţi în cadrul
max. 15 puncte
asociaţiilor de profil
Se acordă 0.25 puncte
pt. fiecare sportiv
legitimat
Număr de juniori legitimaţi raportat la max. 10 puncte
populaţia locală totală
-sub 1%
2 puncte
-între 1-5% (inclusiv 5%)
5 puncte
-între 5-7% (inclusiv 7%)
7 puncte
-peste 7%
10 puncte
Număr de juniori legitimaţi cu domiciliul max. 10 puncte
stabil în comuna în care îşi are sediul Se acordă 0.25 puncte pt
asociaţia
fiecare sportiv legitimat
Număr de antrenori raportaţi la număr de max. 15 puncte
juniori legitimaţi
-1 antrenor la peste 30 juniori
3 puncte
-1 antrenor la max. 25 juniori
6 puncte
-1 antrenor la max. 20 juniori
10 puncte
-1 antrenor la max. 15 juniori
15 puncte
TOTAL
100 PUNCTE

Baza de date
Copie după legitimaţia
sportivilor avizat pentru
anul 2018
Copie după legitimaţia
sportivilor avizat pentru
anul 2018
Copie după legitimaţiile
juniorilor

Copie după legitimaţia
sportivilor avizat pentru
anul 2018
Copie după cartea de
identitate a sportivului
Copie
după
legitimaţia/carnetul
antrenorului

Criteriile de selecție sunt obligatorii și pe perioada de monitorizare a proiectului.
Punctajul minim admis la finanțare: 10 puncte
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Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare nerambursabilă mai
mică.
Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabilă
solicitată identică se va utiliza regula primul venit, primul servit.
Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor este stabilită în SDL
de către GAL și este aprobată de AM prin selecția strategiei. Procedura de selecție este publicată,
în vederea asigurării transparenței, pe pagina web a GAL Progressio (www.galprogressio.ro).
Angajații GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie pentru
proiectele declarate eligibile. Aceasta trebuie să cuprindă toate criteriile de selecţie ale măsurii
în care se încadrează proiectul, și punctajul obţinut. Fișele de verificare ale conformitații,
eligibilității și a criteriilor de selecție trebuie să fie datate și să prezinte numele și semnătura a
doi angajați din cadrul GAL, implicați în procesul de evaluare a proiectelor, în termen de
maximum 30 de zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a proiectelor, în cazul
în care nu au fost solicitate informații suplimentare.
Toate verificările efectuate de către angajații GAL Progressio vor respecta principiul de
verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un angajat care completează și
un angajat care verifică. Verificarea finală a proiectelor va fi realizată de Comitetul de Selecție 1
care semnează și Raportul de Selecție cu privire la rezultatul procesului de evaluare și selectare.
Astfel GAL va elabora Raportul de Selecție Intermediar în max. 50 de zile lucrătoare de
la încheierea termenului de depunere a proiectelor.
Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a
eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:
− informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate;
− prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de
finanțare;
− necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor
obligatorii la depunerea cererii de finanțare;
− necesitatea corectării bugetului indicativ
Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși 5 (cinci)
zile începând cu ziua următoare de la primirea formularului E3.4L de către solicitant. În situații
excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii
răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
Reprezentanții GAL Progressio pot realiza vizite pe teren la amplasamentul proiectului
(înștiințând, în prealabil solicitantul) pentru toate proiectele depuse. Verificarea pe teren se va
face în conformitate cu prevederile procedurale aferente acestei etape din cadrul Manualului de
procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare, cod manual M0110 versiunea 05, în vigoare.

1

Vezi componența pe site-ul www.galprogressio.ro
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Comitetul de selecție și Comisia de Soluționare a Contestațiilor este stabilit de către
organele de decizie (Adunarea Generală/Consiliul Director). Comitetul de selecție a proiectelor
este format din 7 membri ai parteneriatului Grupului de Acțiune Locală Progressio.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor este format din 3 membri ai parteneriatului
Grupului de Acțiune Locală Progressio. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție și al
comisiei de soluționare a contestațiilor se va stabili de asemenea, un membru supleant. În
situația în care persoana desemnată în Comitetul de Selecție/Comisia de Soluționare a
Contestațiilor nu poate participa, la lucrările unei sesiuni de selecție înlocuirea acesteia se face
prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile titularului. Membru supleant al
Comitetului de Selecție/Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pot fi parteneri publici,
parteneri privați, societate civilă respectiv persoane fizice relevante. Comitetul de
Selecție/Comisia de Soluționare a Contestațiilor trebuie să fie constituit din minimum 51%
reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile (inclusive persoane fizice relevante maximum 5 %), și maximum 25% entități provenite din mediul urban. Componența Comitetului
de Selecție/Comisiei de Soluționare a Contestațiilor și membri supleanți poate fi modificată prin
hotărârea Adunării Generale/Consiliul Director, păstrând în formă identică natura comitetului
de selecție mai sus menționată cu privire la constituirea acestora.
Obligațiile Comitetului de Selecție a proiectelor:
- Fiecare membru al Comitetului de Selecție respectă condițiile de evitare a Conflictelor
de interese și Semnează o declarație de confidențialitate și imparțialitate privind evitarea
conflictelor de interese (inclusiv experții tehnici care verifică și semnează proiectele
verificate)
- Verifică proiectele propuse pentru selecție de către experții tehnici, decide cu privire la
proiectele care vor fi finanțate în cadrul strategiei de dezvoltare locală, respective
studiază și semnează rapoartele de selecție a sesiunii
Obligațiile Comitetului de Soluționare a Contestațiilor:
- Fiecare membru al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor respectă condițiile de
evitare a Conflictelor de interese și Semnează o declarație de confidențialitate și
imparțialitate privind evitarea conflictelor de interese
- Verifică conformitatea și eligibilitatea contestațiilor, decide cu privire la aprobarea sau
respingerea proiectelor respective, semnează rapoartele de contestație întocmite de către
experții tehnici
La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii
comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.
GAL Progressio va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și
selecție cu transmiterea unei Notificări și va publica pe pagina proprie de web Raportul de
Selecție Intermediar și îl va afișa la sediul GAL-ului. Notificările transmise solicitanților vor
conține motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor menționa
criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu
14
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de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. Contestațiile primite
vor fi analizate de Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Solicitanții ale căror proiecte au fost
declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și neselectate, pot depune contestații la
biroul administrativ GAL Progressio în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării
sau în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe
pagina de web a GAL. In maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a
contestațiilor se va anunța rezultatul final al selecției de proiecte a acestei sesiuni prin
publicarea Raportului de Selecție pe site-ul GAL-ului, și prin afișare la sediul GAL.
3.6.VALOAREA SPRIJINULUI
Tip de sprijin
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare procentului
de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2014.
Intensitatea sprijinului va fi de:
 100% pentru investiții negeneratoare de venit
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 -10.000 Euro
Fondul nerambursabil disponibil pentru măsură alocat în această sesiune este 25.029 Euro.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăși 200.000
euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali.
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4. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI
CERERII DE FINANȚARE
Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie să fie însoțită
de anexele prevăzute în modelul standard. Nu sunt acceptate Cererile de finanțare completate de
mână. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta. Completarea Cererii de
finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard disponibil pe site
(www.galprogressio.ro) în momentul lansării măsurii. Modificarea modelului standard
(eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea
specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de
neconformitate administrativă.
Cererea de Finanțare trebuie completată într‐un mod clar și coerent pentru a înlesni
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și
relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta
din implementarea acestuia și în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor
programului.
Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea
cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le
îndeplinească. Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de
implementare aparține solicitantului.
Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:
Nr. crt.
Titlul documentului
Nr. Pagină (de la..... până la.....)
Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanțare. Cererea de finanțare trebuie
completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.
Cererea de finanțare se depune în format letric în două exemplare (un original și o copie) și în
format electronic (CD – 2 exemplare) la biroul administrativ al Asociației G.A.L. Progressio.
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”,
respectiv „COPIE”.
CD-ul va conține documentele atașate Cererii de finanțare scanate și Cererea de finanțare
în format editabil. Copia electronică (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate/ documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții, ca și a tuturor documentelor atașate Cererii de Finanțare, va
fi salvată ca fișiere distinct cu denumirea conform listei documentelor (secțiunea specifică E din
Cererea de Finanțare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (numerotare, aplicarea
ștampilei pe fiecare pagină, mențiunea „copie conform cu originalul” în cazul documentelor
atașate în copie etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maximă de 300 dpi
(recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF.
Dosarele Cererilor de finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, așa cum
este precizat în formularul Cererii de finanţare sau de către un împuternicit, prin procura
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legalizată (în original) a responsabilului legal, la biroul administrativ al Asociației GAL
Progressio, înaintea datei limită specificată în apelul de selecție.
Copiile documentelor originale, rămase în posesia solicitantului, după depunerea acestora
în documentația de proiect, trebuie să conţină obligatoriu menţiunea „Conform cu originalul” şi
să fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului.
4.1.CONFORMITATEA ȘI ELIGIBILITATEA EFECTUATĂ DE GAL
GAL Progressio va evalua documentele și va selecta proiectele, pe bază de criterii
coerente și relevante, în cadrul unui proces public de selecție. Verificarea eligibilității tehnice și
financiare a cererii de finanțare constă în verificarea documentelor proiectului pe baza fișei de
conformitate și a fișei de eligibilitate a proiectului disponibil pe site-ul www.galprogressio.ro.
În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi
notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren.
GAL Progressio poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul
verificării proiectului, dacă se consideră necesar.
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5. VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTELOR LA AFIR
AFIR va lansa un anunț de deschidere a sesiunii de primire a cererilor de finanțare,
finanțate prin Submăsura 19.2. Acesta va cuprinde informațiile prevăzute în cadrul Manualului
de procedură pentru implementarea Sub‐măsurii 19.2.
Structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect) pot primi
cereri de finanțare selectate de GAL, numai dacă GAL are, la momentul depunerii
proiectului/proiectelor, un Contract de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul Sub‐măsurii 19.4. ‐
„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, aflat în perioada de valabilitate.
Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate
responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR, utilizând formularul E1.2.1.L disponibil în Secțiunea II,,Formulare” din cadrul prezentului Manual de procedură, astfel:
 La nivelul CRFIR se vor depune proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici.
 La OJFIR se vor depune proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj),
proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.
Solicitanții/GAL‐urile pot depune la AFIR proiectele selectate, astfel încât să se poată realiza
evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.
MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte
în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația națională.
Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către beneficiari/GAL, fiind o
sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor alocate Sub‐măsurii 19.2. în cadrul
fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală.
Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR/CRFIR pe raza căruia se implementează
proiectul.
Pentru a determina Serviciul responsabil la nivelul OJFIR/CRFIR, se va avea în vedere
formularul cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale cărei obiective sunt atinse prin
proiect, conform tabelului de mai jos.
Bază legală (art. cf.
Reg. 1305/2013)

Măsură – cerere de
finanțare utilizată

Tip proiect

Art. 20

7.2.

investiții

Structură AFIR/Serviciu
responsabil
CRFIR ‐ Serviciul Infrastructură de
Bază și Acces

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta
legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură
pentru Sub‐măsura 19.2, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL.
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5.1.VERIFICAREA CONFORMITĂȚII LA NIVELUL AFIR
Verificarea conformității ‐ Partea I-a Fișei de verificare se realizează în ziua depunerii
proiectului.
Verificarea conformității ‐ Partea a II‐a se realizează în ziua depunerii, pentru cererile de
finanțare depuse până la ora 14.00, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru cele depuse după
ora –limită menționată anterior, în prezența obligatorie a reprezentantului GAL și a
solicitantului, după caz. Solicitantul/reprezentantul GAL împuternicit va semna de luare la
cunoștință pe Fișa E 2.1.L.
În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și acestea sunt solicitate de expertul
OJFIR/CRFIR, termenul de emitere a Fișei de verificare a conformității E 2.1.L va fi de
maximum trei zile lucrătoare. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita documente și informații
suplimentare (formular E3.4.L) în etapa de verificare a conformității proiectului, către GAL sau
solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor
suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente
trebuie să fie emise la o data anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.
5.2.VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII LA NIVEL AFIR
Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR,
în funcție de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul
aceluiași serviciu care a realizat verificarea conformității. Experții CE SAFPD/SLIN‐
OJFIR/CRFIR/SIBA‐CRFIR vor completa Fișa de verificare a eligibilității (E3.1.L), formular în
baza căruia se realizează verificarea criteriilor generale de eligibilitate conform cerințelor fișei
tehnice a Sub‐măsurii 19.2 din cadrul PNDR 2014 – 2020.
Pentru toate proiectele finanțate prin Sub‐măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de
verificare a Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări,
prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor
finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de
finanțare.
În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv
prevederile SDL ‐ anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub‐
măsura 19.4. ‐ „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.
Verificarea eligibilității se realizează în termen de trei zile lucrătoare pentru cererile de
finanțare care nu implică vizită pe teren și maximum cinci zile lucrătoare pentru proiectele care
includ vizită pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în
etapa de verificare a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar
pentru primirea răspunsului din partea solicitantului. Pentru situațiile în care termenele de
verificare nu pot fi respectate, depășirea acestora va fi permisă pe baza unei motivații întemeiate,
aprobate de Directorul OJFIR/CRFIR.
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Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a
eligibilității, dacă este cazul. Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi
adresate o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare
solicitantului sau GAL‐ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la
solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile lucrătoare de la momentul luării
la cunoștință de către solicitant/GAL. Informațiile nesolicitate transmise prin formularul E3.4L
de către solicitant/GAL nu vor fi luate în considerare. De asemenea, nu se vor lua în considerare
clarificările de natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările
admise vor face parte integrantă din Cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi selectat.
În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior
transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
Un exemplar al Cererilor de finanțare care au fost declarate neeligibile de către
OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților, pe baza unui proces‐verbal de restituire, încheiat în
2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către
solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură.
Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într‐un proces de evaluare și selecție la GAL și
vor fi redepuse la OJFIR/CRFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție
lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare pot fi declarate neeligibile de
maximum două ori de către OJFIR/CRFIR, în cadrul sesiunii de primire a proiectelor lansată de
AFIR. Al doilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la
entitatea la care au fost depuse inițial, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea
de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).
Notă
După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate
dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei
autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și
a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe,
proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.
După finalizarea procesului de verificare a conformității și eligibilității, solicitanţii ale
căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL‐urile care au
realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi de către CE SLIN/SAFPD ‐ OJFIR/CRFIR/CE SIBA
‐ CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a formularului
comunicat solicitantului, prin email cu confirmare de primire.
Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării
eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea
notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat
proiectul. Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi
considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale
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legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea
sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile
calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează.
Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite solicitantului
formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului
de contestații. În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt
refăcute de către experții verificatori, solicitantantul va fi înștiințat privind modificările prin
notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care
solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu
se va încheia.

6. CONTRACTAREA FONDURILOR
Contractarea se realizează la nivelul CRFIR. După semnarea Contractelor/Deciziilor de
finanțare, expertul SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite către GAL o adresă de înștiințare
privind încheierea angajamentului legal. Pentru Contractele/Deciziile aferente proiectelor de
investiții se vor respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul
Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru
proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01)/ modificare
contracte - Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor de
finanțare/ Deciziilor de finanțare (Cod manual: M 01-02), în funcție de măsura ale cărei
obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată. Dacă anumite
cerințe specifice Sub-măsurilor naționale nu corespund cu cerințele măsurii din SDL,
formularele din cadrul manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi introduse
cerințe/ obligații care să nu corespundă cu măsura aprobată prin SDL.
Verificarea conformității documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului/
Deciziei de finanțare, în cazul proiectelor de investiții, se va realiza în baza prevederilor
Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru
proiecte de investiții, cod manual M01- 01, în funcție de specificul fiecărui proiect.
În termen de maximum 3 (trei) zile de la data aprobării Raportului de evaluare şi primirea
dosarelor administrative de la OJFIR (dacă este cazul), șeful SLIN/ SAFPD/ SIBA – CRFIR
repartizează experților CE SLIN/ SAFPD/ SIBA - CRFIR dosarele administrative în vederea
inițierii procedurii de contractare.
În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să
prezinte obligatoriu documentele specifice pentru care au atașat copii la cererea de finanțare, în
original, în vederea verificării conformității.
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În termen de maximum 2 (două) zile de la repartizarea dosarelor, expertul CE
SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR întocmește și transmite către beneficiarii din lista E6.1L – Cereri de
finanțare eligibile (atașată Raportului de evaluare - formular E6.0L) formularul de Notificare a
beneficiarului privind semnarea Contractului/ Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L), în
funcție de tipul măsurii în care se încadrează proiectul eligibil, cu mențiunea că nu se vor înscrie
informații referitoare la Raportul de selecție. O copie a formularului va fi transmisă, spre știință,
GAL. Pentru proiectele de investiții, formularul se va prelua din Manualul de procedură pentru
evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor,
măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: pentru măsurile pentru care regulamentele
europene nu prevăd plăți anuale de sprijin, cursul de schimb euro-leu aplicabil va fi cel valabil
la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul
semnării contractului/deciziei de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene
http://www.ecb.int/index.html;
Expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informații suplimentare
beneficiarului, în vederea încheierii Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul
formularului C3.4L.
În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2,
SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligația de a transmite și către GAL o copie a deciziei de
neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă
GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat
proiectul neîncheiat/încetat.
Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune
reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare,
contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a
produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/ Deciziei de finanțare,
AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din
partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței
judecătorești.
Pentru „CONTRACTAREA FONDURILOR” solicitantul are obligaţia de a depune la
Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele documente, cu caracter obligatoriu în maximum 3
luni sau 6 luni de la data primirii notificării (după caz, în funcție de termenul de obținere a
documentului emis de ANPM sau în funcţie de termenul de depunere a proiectului tehnic):
1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emis/e de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul
consolidat.
2. Document emis de ANPM
2.1.Clasarea notificării
sau
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2.2.Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se
supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)
sau
2.3.Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra
mediului
sau
2.4.Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată
(daca este cazul)
sau
2.5.Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.
Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat in
notificarea emisa in conformitate cu procedurile aprobate prin Ordin al Ministrului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, termen care curge de la data comunicarii notificarii
privind selectia proiectului. După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea
documentului de mediu, Contractul de finanțare nu mai poate fi semnat.
3. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către AFIR,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
4. Cazier fiscal al solicitantului.
5. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
6. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru
decontarea TVA unde este cazul.
În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în
Notificarea de selecţie, sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu
debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare.
Solicitanţii, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii
contractului de finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, indiferent de
data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR. Nedepunerea documentelor obligatorii în
termenele prevăzute conduce la neîncheierea contractului de finanţare!
Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate în
notificare în termenele precizate în cuprinsul notificării, acestora li se vor aplica prevederile art.
6 din HG 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii
finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor
cofinanţate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:
a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR
2014 - 2020, respectiv de nerespectarea criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat
și contractat;
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b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj
nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi
care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;
d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri
nerambursabile.
Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a
Contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de
Autoritatea Contractantă.
Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru
proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj.
Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul
prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice beneficiarilor publici sau privaţi,
prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.
Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul
implementării proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de
avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.

7. AVANSUL
Pentru Beneficiarul care a optat în formularul Cererii de Finanţare pentru obţinerea unui
avans în vederea demarării investiţiei, AFIR poate să acorde un avans de maximum 50% din
valoarea totală eligibilă nerambursabilă. Avansul poate fi solicitat de beneficiar numai după
avizarea unei achiziţii de către AFIR, iar solicitarea acestuia se va face, într‐un dosar distinct,
înainte de depunerea primei Cereri de Plată.
Plata avansului aferent Contractului de Finanţare este condiţionată de constituirea unei
garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al
Băncii Naţionale a României iar în cazul ONG‐urilor și sub formă de poliță de asigurare eliberată
de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare, în procent de 100% din suma
avansului. Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Valoarea
maximă a avansului este specificată în Contractul de Finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.
Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de
timp egală cu durata de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că
suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi
contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.
Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită
prelungirea perioadei maxime de execuţie aprobate prin Contractul de Finanţare, este obligat
înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depună la Autoritatea
Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție
Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la
prelungire.
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Precizări referitoare la modificarea Contractului de Finanţare:
 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei
de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.
 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia
situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile,
când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste
modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.
 Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între
liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului și nu afectează
funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost
selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10%
din suma înscrisă initial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile
și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a
Autorității Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanţare prin
act adiţional.
Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a
contractului de finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante.
În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în
cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată
procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată
că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund
realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării
nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte/ nu
corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin
drept, printr‐o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă
formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare
nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor
legale în vigoare şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.
Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură
a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie ale proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va
realiza în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de
Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractual şi/sau plăţile ca o măsură de
precauţie, fără o avertizare prealabilă.
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8. ACHIZIŢIILE
Beneficiarii publici vor respecta legislația națională specifică achizițiilor publice precum
și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, în
conformitate cu cerințele Autorității Contractante ce se vor anexa contractului de finanțare.
Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date
model, specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni.
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile
publice/private ‐ anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente
achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.
Termenul de finalizare al achizitiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele
regionale, se va corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe
de plată menţionată la art. 4 din HG 226/2015.
Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază
proiectul tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR.

9. PLATA (Termenele limită și condițiile pentru depunerea cererilor de
plată a avansului și a celor aferente tranșelor de plată)
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL
pentru efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se
va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL Progressio.
Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL Progressio și la AFIR Declarațiile de
eșalonare conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare.
Beneficiarul va depune la CRFIR, Dosarele cererilor de plată în conformitate cu Declaraţia de
eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare.
Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în
perioada de execuție a Contractului de finanțare. În situația în care se aprobă prelungirea duratei
de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz, beneficiarului i se va mai permite
o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadăa de execuție aprobată.
În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA‐ul de la bugetul de stat conform prevederilor
legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor
Cererilor de Plată distinctă pentru TVA.
Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr.
226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului
Cererii de Plată.
Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, înainte de semnarea
Contractului de Finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii din
Manualul de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR.
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Dosarul Cererii de Plată se depune în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se
ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL
Progressio, beneficiarul va depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității
DCP emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de
proiect). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în
Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a
AFIR www.afir.info.
Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată,
Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria
răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site‐ul AFIR (www.afir.info).
Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în
prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de
finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.
Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile
calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme.
Important!
Nu se acceptă plata în numerar în cadrul proiectelor finanțate de AFIR.
În dosarul de plată solicitantul, va depune pentru bunurile achiziționate, declarația de
conformitate conform normelor legislative în vigoare.

10.MONITORIZAREA PROIECTULUI
Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a
contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de
Autoritatea Contractantă. Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea
proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale
beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă
pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.
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11.DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE
FINANŢARE
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului
sunt:
1. Memoriul justificativ
2. Inventarul bunurilor ce aparţin solicitanților, întocmit conform legislaţiei în vigoare
3. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONG- urilor, pe o
perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile în care se vor efectua invesiția conform cererii de
finanţare;
5. Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii
de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG (condiții obligatorii):
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea
proiectului
• detalierea activităţilor desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de
finanţare.
6. Certificat de înregistrare fiscală
7. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si
irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
8. Actul de înfiinţare şi statutul ONG
9. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor
către bugetul consolidat (daca este cazul).
11. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al
contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
12.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică
sau
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12.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică,
dacă este cazul.
13. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul
sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA
județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar
veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va
cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri
şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de
finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
15. Copie document de identitate al reprezentantului legal al solicitantului.
17.Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).
17.1. Documentele de proprietate/contract de închiriere, de comodat, concesiune, alte documente
care dovedește de folosința spațiului (teren, sală sau infrastructură sportivă facilă pentru
activitatea propusă) conform legii sau orice document prezentat în acest sens, pentru min. 10 ani
de la data depunerii cererii de finanţare
17.2. Plan de activitate pentru următorii 5 ani
17.3. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal respectiv Hotărâre Adunarea
Generală a Membriilor asociaţiei privind faptul că toate serviciile oferite prin aceste proiecte, fie
ele în cadrul unei infrastructuri înființate/dotate, vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor
din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu.
17.4. Legitimație/ carnet, contract de muncă/de colaborare/voluntariat de antrenor vizat pentru
anul competitoral 2018
17.5. Contract de muncă/colaborare, de voluntariat, carnet de antrenor etc. pentru antrenorul
echipei
17.6. Document care atestă codul unic de înregistrare APIA
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul
de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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12.LISTA DOCUMENTE
Toate formularele ale căror format este elaborat de asociație pot fi consultate și descărcate direct
de pe site-ul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Progressio (www.galprogressio.ro) respectiv
pot fi solicitate de la biroul administrativ al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Progressio
(judeţul Covasna, comuna Ilieni, nr. 84).

13.DEFINIȚII
Beneficiar – persoană juridică care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract
de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o
înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea
obţinerii finanţării nerambursabile;
Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.
Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt
precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru
FEADR;
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului
în vederea contractării;
Fişa Sub‐Măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit,
obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari
eligibili şi tipul sprijinului;
Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de
eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a Sub‐Măsurii şi care nu
trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea
investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;
Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu
AFIR, conform legislatiei în vigoare.
Solicitant – persoană juridică, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;
UAT – unitate administrativ teritorială
Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate
prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea
eligibilă a proiectului;
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau
lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca
atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru
stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar
integral de către beneficiarul proiectului;
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Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrări;

14.ABREVIERI
PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de
Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
DGDR ‐ AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală ‐ Autoritatea de Management pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul AFIR;
DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;
DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;
DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;
OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean
a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);
CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;
SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din
cadrul AFIR;
SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul Oficiului Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții
Nonagricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;
CI SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și
Investiții Non‐agricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți
Directe ‐ Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;
SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de
Acces ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
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