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MĂSURA 1 – DOBÂNDIREA DE CUNOȘTINȚE INOVATOARE 

ÎN PRODUCȚIE, MANAGEMENT ȘI MARKETING 

PNDR – LEADER 2014-2020 

 

 

 

 

   ADRESA: sat Ștefan cel Mare,  

                                                                                                                   comuna Ștefan cel Mare, cod poștal 737512 

                                                                 TELEFON: 0235/352.248 

                                                                      E-MAIL: gal.burcel@yahoo.ro 

                                                                                          WEB SITE: www.gal-movilaluiburcel.ro 
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MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD 
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1. Definiții și abrevieri 
 

Beneficiar – entitate publică sau privată care activează în domeniul formării profesionale a adulților și 
care îndeplinește criteriile de eligibilitate și de selecție; 
Solicitant – entitate publică sau privată, constituită conform legislaţiei în vigoare în România, care are în 
obiectul de activitate formarea profesională a adulţilor, realizează o propunere de proiect și depune cerere 
de finanțare individual sau în parteneriat având, în acest caz, calitatea de lider; 
Reprezentantul legal – persoana care are dreptul, de a reprezenta din punct de vedere legal solicitantul, 
respectiv beneficiarul, potrivit actului de organizare și funcționare al entității care depune proiectul și care 
semnează Cererea de finanțare, respective Contractul de Finanţare sau persoana împuternicită, în 
condițiile legii, de către Reprezentantul legal prin procură notarială; 
Expert formator - persoană fizică cu experienţă, abilităţi şi competenţe profesionale specifice în domeniul 
instruirii, prin utilizarea de metode şi tehnici specifice, dovedite prin documente justificative în condiţiile 
legii și prevăzute în prezentul Ghid al Solicitantului; 
Fermier – persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul 
juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, a cărui exploataţie se 
situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă; 
Tânăr fermier - persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține 
competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație 
agricolă ca șef al respectivei exploatații; 
Exploatația agricolă (ferma) – reprezintă unitatea tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune 
unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor 
sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate 
principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de 
producţie situate pe teritoriul României, gestionate de un fermier și utilizate pentru activităţi agricole; 
Partener – entitate publică sau privată care poate participa alături de solicitant la depunerea unei 
propuneri de proiect și implementarea proiectului în cadrul PNDR 2014-2020, în conformitate cu 
prevederile Acordului de parteneriat semnat; 
Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, 
obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează 
categoriile de beneficiari și tipul sprijinului; 
Cerere de Finanţare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar 
nerambursabil; 
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii 
finanțării prin măsurile/operațiunile din FEADR; 
Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări care 
se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot fi decontate prin FEADR; 
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări 
care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR, nu vor fi 
luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică și vor fi suportate integral, din punct de 
vedere financiar de către beneficiarul proiectului; 
Valoarea totală a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru 
investiții/servicii; 
Contractul de Finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile 
între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile. 
 

Abrevieri: 
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
DGDR AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală-Autoritate de Management pentru Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), din cadrul MADR, responsabilă cu implementarea PNDR; 
CDRJ – Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean; 
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
CRFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 
SFP – Serviciul de Formare Profesională; 
PFA – Persoană fizică autorizată; II – Întreprindere individual; 
IF – Întreprindere Familială;  S.R.L. – Societate cu Răspundere Limitată. 
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2. Prevederi generale 
 

Măsura a fost adoptată ca urmare a nevoilor identificate în teritoriu privind lipsa cunoștințelor 
legate de noi abordări în tehnologia de producție, de organizarea eficientă a firmei și de modalitățile 
cele mai eficiente de comercializare a produselor realizate, în special în cazul fermierilor tineri.  

Scopul măsurii este acela de a asigura un bagaj de cunoștințe inovatoare de management și 
marketing pentru potențialii solicitanți de finanțare pe măsurile de investiții ale Strategiei GAL, în 
special tineri, în așa fel încât acești viitori beneficiari să-și poată implementa cu succes proiectele. 

 Domeniul de intervenție: 
Măsura se derulează în cadrul domeniului de intervenție 1c ”Încurajarea învățării pe tot parcursul 
vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier” 

 Obiective de dezvoltare rurală:  
Obiectivele de dezvoltare rurală sunt în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, cap. II, art. 4 și 
vizează O.1 Favorizarea competitivității agriculturii și O.3 Obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 Obiective  specifice ale măsurii M1:  
Obiectivul local al măsurii este cel de a sprijini creșterea competitivității fermelor agricole din 
teritoriu, prin dobândirea de cunoștințe inovative a fermierilor tineri, în special a celor implicați în 
derularea de proiecte de investiții, în cadrul strategiei de dezvoltare a GAL.  

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
Măsura este complementară măsurilor  dedicate fermierilor din agricultură și celor care își diversifică 
activitatea  M2, M3, M4, M5, M6 și M7.a și M7.b.  

 Valoarea adaugată a măsurii: 
Valoarea adaugată a măsurii constă în asigurarea unui nivel de cunoștințe necesar fermierilor pentru 
adaptarea producției la condițiile de piață și pentru accesarea pieței. Măsura are un caracter inovator 
prin faptul că fermierii instruiți vor avea prioritate în accesarea măsurilor de finanțare lansate de GAL. 
In al doilea rând, metoda de a integra instruirea cu activitatea practică va putea constitui un model de 
succes de implementare a proiectelor și a strategiei. 

 Tip de sprijin:  
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant 

 Contribuția publică totală a măsurii: 
Contribuția publică totală a măsurii este de 17.536 euro. 

 Sume aplicabile și rata sprijinului: 
Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de 100%, valoarea eligibilă aferentă unui 
proiect va fi de maximum 17.536 de euro (sumă nerambursabilă). 
IMPORTANT!! Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor 
eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 

 Aria de aplicabilitate a măsurii: 
Proiectul se va adresa instruirii unui număr de minim 15 persoane din grupul țintă din teritoriul GAL 
Movila lui Burcel Vaslui Nord (Bălteni, Boțești, Cozmești, Dolhești – Iași, Ferești, Miclești, Oșești, 
Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, Todirești, Văleni, Vulturești, Zăpodeni), cu încadrarea în 
valoarea maximă de 17.536 euro. 

 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii: 
Baza legală națională 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor; 

 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice; 

 Legea Nr.31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de Guvern Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și completările 
ulterioare; 



4 
 

 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale modificările și completările ulterioare; 

 Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare; 
 Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul garantării, aprobată prin Legea nr. 56/2016. 

 

Baza legală europeană 
 Reg. (UE) 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime; 

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările ulterioare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, 
verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparență, cu 
modificările ulterioare. 

 

3. Depunerea proiectelor 
 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD din satul 

Ştefan cel Mare (în incinta SC AGRARCRIS SRL), comuna Ştefan cel Mare, județul Vaslui, de luni până vineri,  

în intervalul orar 09:00 – 15:00, în perioada prevăzută în cadrul apelului de selecție.  

Alocarea pe sesiune este 17.536 de euro (sumă nerambursabilă). 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este de 30 puncte. 

 

4. Categoriile de beneficiari eligibili 
 

Beneficiari eligibili pentru această măsură sunt: 

 furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de 

informare, care dispun de personal calificat cu expertiză în acest tip de acțiuni și care dispun de 

capacitatea de organizare necesară derulării acțiunilor.   
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Grupul țintă: 

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte grupul țintă este format din: 

 a) fermieri care intentioneaza sa acceseze masurile M2, M3, M4, M5, M6 din strategia GAL 

 b) fermieri/actori economici care intentioneaza sa acceseze masurile M7a și M7b din strategia 

GAL.  
 

Atenție! Persoana care va participa la cursurile de formare profesională va fi reprezentantul 
legal/administratorul firmei. 

Grupul țintă propus în cadrul unei cereri de finanțare trebuie să includă doar persoane 
fizice/juridice din cele 15 comune membre în cadrul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord.  
Această selecție se va realiza ținând cont de domiciliul persoanelor fizice sau de sediul social în cazul 
persoanelor juridice. 

Furnizarea acţiunilor de formare profesională se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului 
acestuia fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă. 

În vederea demonstrării apartenenței la grupul țintă, beneficiarul are obligația de a verifica încadrarea 
persoanelor în grupul țintă. În acest sens, se vor solicita o serie de documente care să dovedească acest 
aspect: act de identitate, certificat de inregistrare ONRC/ certificat constatator ONRC si, după caz 
documente care să ateste dreptul de folosință sau de proprietate a exploatației, respectiv înscrierea 
exploatației la APIA sau la Registrul agricol/extras din registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau 
circumscripția veterinară din anul în curs sau anul precedent în funcție de termenul de înscriere la APIA, 
etc. 

Beneficiarul poate solicita și alte documente suplimentare relevante pentru a se asigura de încadrarea 
corectă în grupul țintă. 
 

5. Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 
 

Condițiile de eligibilitate ale proiectului sunt: 

 EG1: Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili 

- Persoane juridice de drept public; 

- Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial; 

- Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. 

Se verifică: 

1. Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: 

- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului valabil la data depunerii CF. 

-Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie care atestă 

încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial; 

2. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: 

- Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială 

îşi are sediul; 

- Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, dacă este cazul; 

- Hotărârea judecătorească de înfiinţare; 

- Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie care atestă 

încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial; 

3. Persoane juridice de drept public: 

- Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei. 

Toate documentele vor fi valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale cererii de finanțare. 
 

 EG2: Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în 

România 

Se verifică: 

1. Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: 

- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului valabil la data depunerii CF; 

- Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie care atestă 

încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial constituită în conformitate 

cu legislaţia în vigoare în România. 
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2. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: 

- Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială 

îşi are sediul; 

- Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, dacă este cazul; 

- Hotărârea judecătorească de înfiinţare; 

- Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie care atestă 

încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial constituită în conformitate 

cu legislaţia în vigoare în România. 

3. Persoane juridice de drept public: 

- Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei. 

Toate documentele vor fi valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale cererii de finanţare. 
 

 EG3: Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activităţi specifice domeniului de 

formare profesională 

Se verifică: 

1. Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: 

- Obiectul principal sau obiectul secundar de activitate autorizat, în conformitate cu prevederile Legii 

359/2004, prevăzut în Certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

valabil la data depunerii CF, trebuie să cuprindă codul CAEN pentru formarea profesională a adulţilor (8559 – 

Alte forme de învăţământ). 

- Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de activitate/activităţile specifice 

ale entităţii; 

2. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: 

- Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială 

îşi are sediul; 

- Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, dacă este cazul; 

- Hotărârea judecătorească de înfiinţare. 

- Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de activitate/activităţile specifice 

ale entităţii privind formarea profesională; 

3. Persoane juridice de drept public: 

Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei. 
 

 EG4: Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat 

ATENȚIE! 

Solicitantul va propune un număr de experți formatori considerat de către acesta necesar pentru 

implementarea cu succes a activităţilor proiectului și a căror specializare corespunde activităților 

aferente susținerii cursurilor derulate prin proiect, ce urmează a fi desfășurate de către aceștia. 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

 Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate de 

fiecare expert formator propus; 

 Declarații de disponibilitate pentru toți experții formatori implicați în proiect; 

 Certificat de formator/adeverință prin care se dovedește că profesează într-o funcție didactică la 

nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic sau adeverință prin care se dovedește 

că este cadru didactic la nivelul învățământului superior – asistent/lector/conferențiar/profesor 

universitar și care să ateste vechimea în muncă şi disciplinele predate pentru cadrele didactice; 

 Copie după diploma de licență a fiecărui expert formator cu respectarea specializărilor activităților 

aferente susținerii cursurilor derulate prin proiect; 

 Pentru cadrele didactice, nu este necesară copia diplomei de licență pentru disciplinele pe care le 

predau în sistemul de învățământ. Pentru predarea altor discipline, în afara celor predate în sistemul 

de învățământ, aceștia vor prezenta copie după diploma de licență. 
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 CV - uri care prezintă semnătura și numele în clar ale formatorilor și ale cadrelor didactice din care 

să reiasă experiența similară în cel puțin un proiect; 

Se vor lua în calcul resursele umane aferente tuturor partenerilor în funcție de activitățile stabilite 

prin acordul de parteneriat. 
 

 EG5: Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare 

profesională 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

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

elemente clare de identificare ale serviciului, costul și stadiul proiectului, perioada derulării 

proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de 

finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii 

 Proces verbal de predare-primire/recepție sau alte documente care dovedesc prestarea finalizată a 

serviciului  pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe 

de finanțare nerambursabilă 

 Portofoliu de cursuri de instruire efectuate de solicitant in ultimii 3 ani, finantate din alte surse decat 

cele nerambursabile  descrise mai sus, insotite de documente justificative ale prestarii serviciilor 

respective 

 Recomandări de la beneficiarii de servicii. 

Se va verifica dacă solicitantul a realizat servicii/activități de formare profesională în cel puțin un contract 

de servicii/contract de finanțare (proiect cu finanțare nerambursabilă) în care a avut calitatea de beneficiar 

(a implementat contractul de finanțare/servicii individual) sau în calitate de lider al asocierii/de 

parteneriat. 
 

 EG6: Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor 

specifice de formare profesională 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

 Declaraţia pe propria răspundere că solicitantul deţine sau se angajează să asigure capacitatea 

tehnică necesară. 

 Pentru capacitatea financiară vor fi prezentate situaţiile financiare pentru solicitant înregistrate la 

Administraţia Financiară – bilanţ – formularele 10, și 20 pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz), unde n 

este anul 2016 pentru prezentul apel de propuneri de proiecte. Se verifică faptul că media cifrei de 

afaceri/veniturilor pentru anii n, n-1 şi n -2 (unde este cazul) este minim de valoarea grantului 

solicitat în acest proiect, în cazul în care aplică individual sau min. 50% din valoarea activităților 

asumate de acesta prin Acordul de parteneriat în cazul în care aplică în parteneriat.  

 Verificarea aferentă capacităţii financiare nu se aplică în cazul în care solicitantul este o persoană 

juridică de drept public. În cazul acestora, capacitatea financiară va fi dovedită ulterior procesului 

de selecție, respectiv până la prima cerere de plată care conţine cheltuieli aferente persoanei juridice 

de drept public, în conformitate cu prevederile specifice planificării bugetare aplicabile entităţilor 

publice. 
 

 EG7: Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare. 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

 Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că solicitantul nu se află în procedură de 

insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a 

activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de 

legislaţia sau de reglementările naţionale. 

 În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial se va verifica, doar unde este 

cazul, și certificatul constatator din care să reiasă date privind concordatul preventiv și fapte aflate 

sub incidența art. 21 lit. e-h din Legea 26/1990 privind registrul comerțului – Republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 26/1990. 
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Verificarea aferentă stării de faliment sau lichidare nu se aplică în cazul în care solicitantul este o persoană 

juridică de drept public. 
 

 EG8: Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetul de stat 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

 La data depunerii Cererii de finanţare, solicitantul va depune Certificate de atestare fiscală valabile, 

care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice şi de Primăriile pe raza cărora îşi au sediul social, puncte de lucru şi graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul). 
 

 EG9: Persoanele beneficiare ale acțiunii de instruire trebuie să facă parte din grupul țintă și 

să fie din teritoriul GAL 

Solicitantul va prezenta o Declarație pe propria raspundere în care se va angaja ca participanții la curs vor 

fi din categoria celor mentionați la cap.4 din ghid, cu mențiunea ca aceștia nu au mai beneficiat de un curs 

de instruire, pe aceleași teme, în anii anteriori. 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate, înainte de începerea cursului, beneficiarul va prezenta la 

GAL lista participanților cu următoarele documente justificative: 

- Copie act de identitate participanți 

- Copie act constitutiv al firmei pe care o reprezintă, în care să figureze ca titular/ administrator/ 

asociat unic/asociat majoritar, iar sediul/punctul de lucru al  firmei se află în teritoriul GAL 

- Angajament de participare la cursul organizat prin măsura 1  

- Declarația pe propria răspundere a participantului că nu a mai beneficiat de un curs similar în 

ultimii 5 ani 
 

 EG10: Activitățile măsurii de instruire pot avea loc și în afara teritoriului GAL 

Cursul poate fi organizat și în afara teritoriului GAL,  în județul în care este localizat GAL-ul, sau în județele 

limitrofe acestuia.  

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

- Oferta/Precontract de închiriere spațiu pentru instruire, de asigurare servicii de cazare, masă și 

de transport  pentru participanți. 

6. Cheltuieli eligibile și neeligibile 
 

Recomandare!! Solicitantul va consulta baza de date a AFIR pentru proiecte LEADER în vederea încadrării 
în valorile maxime prevăzute pentru servicii de instruire. 
 

A. Tipuri de acțiuni/investiții  și cheltuieli eligibile  

Cheltuielile eligible pentru această măsură sunt: 
A. organizare de cursuri de instruire, inclusiv vizitarea unor proiecte de succes 

 

ATENȚIE!! Cursurile de formare profesională (minim 5 zile însumând minim 40 ore de instruire) vor 
acoperi următoarele domenii de formare: 

 Îmbunătățirea cunoștințelor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole inovative, inclusiv 
ca urmare a rezultatelor cercetării, pentru fermieri; 

 Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea 
gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției – fermieri; 

 Diversificarea activităților în exploatațiile agricole – fermieri; 
 Managementul general al fermei (management, marketing, contabilitate, cunoștințe TIC) – fermieri. 

 într-o proporție care va fi stabilită de către solicitant în funcție de nevoile grupului țintă. 
Proiectul se va adresa instruirii unui număr de minim 15 persoane din grupul țintă. 

 

Aspecte privind derularea cursurilor 
 Fiecare participant va primi suportul de curs în format scriptic și electronic. 
 Se va asigura cazarea, după caz, a participanților, minimum 5 nopți, în structuri de primire turistică 

cu funcțiune de cazare (în teritoriului GAL, în județ  sau pe teritoriul județelor limitrofe), 3 mese/zi, 
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două coffee-break (cafea/ceai, apă minerală/plată, patiserie dulce/sarată), transport de la 
domiciliu la locaţia de instruire şi retur, după caz (se vor deconta cheltuielile de transport ale 
participanţilor), respectiv de la locația de cazare la locaţiile de instruire și retur. 

 Fiecare participant va primi o mapă de prezentare care va conține cel puțin următoarele: printuri - 
atât suport de curs, cât și alte informații relevante - CD, block notes, pix. 

 Toate materialele editate, tiparite și distribuite pentru și pe parcursul sesiunilor de instruire vor 
prezenta elemente de identitate vizuală conform Ghidului de utilizare a elementelor de identitate 
vizuală pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
versiunea în vigoare. 

 La începutul cursului de formare profesională, beneficiarul (firma de training) va elabora un test 
scris în scopul evaluării inițiale a nivelului cunoștințelor fiecărui fermier din grupul țintă. La finalul 
cursului de formare profesională, beneficiarul va aplica un nou test scris prin care va realiza 
evaluarea finală a cunoștințelor teoretice și practice, dobândite de cursanți, în urma participării la 
toate orele de instruire. Pe baza celor două testări, beneficiarul va realiza o analiză a progresului 
realizat de către fiecare cursant de la începutul cursului de formare profesională și până la 
finalizarea acestuia.  

Atestatele de participare 
 La sfârşitul sesiunii de formare profesională, cursanții vor primi atestate de participare conform 

modelului atașat contractului de finanțare. Semnarea atestatelor de participare se face de către 
beneficiar. Responsabilitatea privind corectitudinea informațiilor menționate în atestatele de 
participare aparține exclusiv solicitantului. Se vor elibera atestate de participare doar pentru 
fermierii care au participat la toate zilele și orele de instruire. 

 Beneficiarul proiectului este responsabil pentru gestionarea atestatelor și pentru eliberarea 
acestora pe perioada de implementare a contractului și, la cerere, a duplicatelor pe perioada 
implementării, precum și pe o perioadă de 2 ani de la data depunerii ultimei cereri de plată. 
 

B. cheltuieli cu onorariile experților solicitantului și partenerilor 
Firma de training beneficiară a contractului de finanțare pe măsura 1 va asigura experții/ trainerii necesari 
susținerii cursurilor, în funcție de curricula cursului. Asigurarea acestor traineri poate fi realizată de 
beneficiar, atât prin contract de muncă individual cât și prin contract de prestare servicii încheiat de 
beneficiar cu PFA/II ale trainerilor.  
 

C. cheltuieli pentru derularea acțiunilor, inclusiv informare și diseminare 
- Cheltuielile pentru derularea acţiunilor de formare profesională: 

 cazare, masă şi transport participanţi, după caz; 
 se va asigura cazare, masă și transport și pentru reprezentantul GAL; 
 materiale didactice şi consumabile pentru derularea activităților proiectului inclusive editarea şi 

tipărirea acestora; 
 închirierea de echipamente necesare; 
 închirierea de spaţii pentru susţinerea acţiunilor de formare; 

- Alte cheltuieli pentru derularea proiectului:  
1. cheltuieli generale de administraţie respectiv servicii de comunicaţii (internet, telefon, 

servicii poștale şi de curierat) şi plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, 
energie termică, gaze naturale);  

2. servicii de traducere și interpretare;  
3. cheltuieli de informare şi promovare aferente activităţilor proiectului respectiv: a) 

materiale de publicitate şi informare (geantă umăr; mapă de prezentare; printuri; CD, block notes), 
b) cheltuieli aferente organizării de evenimente; c) cheltuieli privind organizarea de campanii de 
mediatizare şi conştientizare (mass-media);  

4. cheltuieli privind informarea și publicitatea referitoare la proiect realizate conform 
prevederilor Reg. 808/2014 și contractului de finanțare – Anexa nr. VI;  

5. cheltuieli de transport pentru materiale şi echipamente;  
6.închirierea de mijloace de transport pentru personalul beneficiarului şi 

materiale/echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului; 
8. cheltuieli cu plata auditorului. 

Toate cheltuielile vor fi eligibile și verificate în conformitate cu instrucțiunile de plată și vor fi rambursate 
numai cheltuielile eligibile stabilite în urma procesului de verificare a dosarelor de plată depuse. 
IMPORTANT! Toate cheltuielile eligibile menţionate anterior vor fi încadrate conform pct. Bugetul 
proiectului pe categorii de cheltuieli din Cererea de finanţare şi a Anexei 12 din Ghidul Solicitantului. 
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B. Tipuri de acțiuni/investiții  și cheltuieli neeligibile  
Cheltuieli neeligibile (suportate integral de către beneficiarul proiectului): 

A. costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau 
sisteme de învățământ secundar și superior; 

B. costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe; 
C. costurile cu investițiile. 

 

7. Selecția proiectelor 

Nr.crt. Criteriul de selecție Punctaj 
SE 1 Experiența solicitantului în activitatea didactică / training  în domeniile de 

interes ale GAL 
-portofoliu de cursuri similare susținute de beneficiar în ultimii 3 ani 

 1 curs …………….3 p 
 2 cursuri……………..5 p 
 peste 3 cursuri…………. 7 p 

Max. 7 p. 

SE 2 Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect 

- Solicitantul va prezenta în CF, cap.A 4.4, un model de curs structurat, care să atingă 
nevoile de instruire ale grupului țintă 
-se vor anexa modele de chestionar de interes aplicat înainte de începerea cursului și 
chestionar de satisfacție la încheierea cursului 

13 p. 

SE 3 Proiectul include criterii de prioritizare pentru număr de participanți  cu 

vârstă de cel mult 40 de ani, pentru membrii grupurilor de producători / forme 

asociative, ca participanți la  activitățile de formare profesională în domeniul 

agricol și non-agricol 

-structura grupului de cursanți cuprinde minim 60% tineri cu vârsta sub 40 ani și 
minim 2 reprezentanți ai cooperativelor agricole / grupurilor de producători / 
asociații de producători……….12 p 
-structura grupului de cursanți cuprinde minim 50% tineri cu vârsta sub 40 ani și 
minim 1 reprezentant ai cooperativelor agricole / grupurilor de producători / 
asociații de producători……….10 p 

Max. 12 p. 

SE 4 Principiul Valorii adăugate a proiectului 
-curicula de curs prevede modalități practice de adaptare a producției la condițiile de 
piață și pentru accesarea pieței, inclusiv vizitarea unui proiect funcțional 

15 p. 

SE 5 Principiul Indicatorii proiectului 
-minim 90% din participanți obțin atestat de participare…..10 p 
-minim 80% din participanți obțin atestat de participare.……7 p 

Max.10 p. 

SE 6 Principiul Metodologie și Planificarea activităților 
-cursul prezentat de beneficiar este structurat pe module, planificat în evoluție logică 
și este interactiv 

7 p. 

SE 7 Principiul Parteneriatului cu  alte organizații și instituții 
-beneficiarul implică în proiect alte organizații cu expertiză în domeniile de instruire 
vizate de proiect 

6 p. 

SE 8  Principiul Resurselor alocate și al bugetului proiectului 

-în proiect sunt prezentate resursele (materiale, umane, financiare) implicate în 
derularea activităților și fiecare activitate este bugetată în acord cu resursele  

8 p. 

SE 9 
 

 Principiul duratei de implementare a proiectului 
-durata de realizare a acțiunii este de maxim 30 zile………… 10p 
-durata de realizare a acțiunii este de  31-45 zile………………….8p 
- durata de realizare a acțiunii este de  46-60  zile……………….6p 

Max. 10 p. 

SE 10 Principiul Costul cel mai mic pe cursant pentru o zi de instruire 
-costul total al acțiunii de instruire/ cursant/zi este de <100 euro……..12 p 
-costul total al acțiunii de instruire/ cursant/zi este de >100 euro ….…..9 p 

Max. 12 p. 

 TOTAL 100 
Punctajul minim pentru această măsură este de 30 pct. 
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de 
punctare. Procedura de evaluare și selecție din cadrul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord este descrisă la 
punctul 9 litera g). 

Pentru proiectele aferente acestei măsuri, selecția se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului 
de selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea 
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 
 

8.Valoarea sprijinului nerambursabil 
 

 Tip de sprijin:  
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant 

 Sume aplicabile și rata sprijinului: 
Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de 100%, valoarea eligibilă aferentă unui 
proiect va fi de maximum 17.536 de euro (sumă nerambursabilă). 
 

IMPORTANT! Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor 
eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 
 

9. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finațare 
 

Procedura aplicată privind depunerea și evaluarea proiectelor în cadrul GAL Movila lui Burcel 
 

Dosarul cererii de finanțare conține formularul Cererea de Finanțare tehnoredactată în limba română, 

însoțit de anexele sale, îndosariate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. 

Formularul standard al Cererii de Finanțare (Anexa 3) poate fi accesat pe pagina de internet a Asociației 

GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord – www.gal-movilaluiburcel.ro. 

Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în formularul – cadru. Anexele Cererii de 

Finanțare fac parte integrantă din aceasta.  

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

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

total al paginilor din dosarul complet, inclusive documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea 

şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta semnătura 

solicitantului. 
 

a) Completarea Cererii de Finanțare 
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, prin care se va 

preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile desemnate, rezultatele preconizate 

și bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de Finanțare va fi întocmit în Euro. 

Atenție!! Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, 

necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe motiv de 

neconformitate administrativă. La fiecare paragraf care nu este necesar a fi completat, se vor preciza 

motivele necompletării (de exemplu – nu se aplică/nu este cazul). 
 

b) Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord va lansa sesiuni continue anuale de 

depunere a cererilor de finanțare pentru măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală, urmând ca 

proiectele să fie evaluate lunar/trimestrial.  

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate în trei exemplare 

pe suport de hârtie (1 original și 2 copii) şi trei exemplare în format electronic (prin scanare) la 

secretariatul GAL înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor.  

Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse la secretariatul GAL, înaintea datei-limită de depunere, 

specificată în anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte. Cererea de finanțare se 

înregistrează în Registrul de Intrări/Ieșiri, dupa care documentaţia se transmite către Compartimentul 

Tehnic al GAL pentru verificarea conformităţii.  
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c) Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare - Conformitate 

La începutul sesiunii de depunere se desemnează de managerul GAL 2 experți evaluatori, care vor 

parcurge toate etapele evaluării, pe principiul de verificare „4 ochi”. Dacă unul din evaluatori nu este 

disponibil, acesta va fi înlocuit de un alt angajat. 

Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord vor verifica:  

- Dosarul Cererii de finanţare este depus în 2 exemplare (tipărit și scanat pe CD),  legat și sigilat, 
numerotat, opisat, cu toate documentele anexă la proiect aflate în termen de valabilitate și 
angajamentele asumate de către solicitant 

- Cererea de Finanțare utilizată va fi varianta în vigoare, preluată de pe site-ul GAL, având paginile de 
buget indicativ completate și semnătura solicitantului 

Se emite fișa de conformitate a cererii în aceeași zi sau maxim 2 zile lucrătoare dacă sunt mai multe 

sesiuni deschise, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe Fișa de 

conformitate (E 2.1L). În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei 

de informații suplimentare privind conformitatea va fi de maximum o zi de la data înregistrării proiectului 

la GAL. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi de maximum 3 zile de la 

primirea Fișei de informații suplimentare privind conformitatea. Dacă în urma solicitării informațiilor 

suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie 

să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.  

Proiectele neconforme se restituie solicitantului. Pentru cele conforme se deschid dosarul adminsitrativ și 

pista de audit a proiectului. 
 

d) Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare - Eligibilitate 

Pentru eligibilitate se vor verifica:  

 Eligibilitatea solicitantului, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect;  

 Criteriile de eligibilitate; 

 Toate documentele anexate. 

Fișa de verificare a eligibilității se emite în maxim 15 de zile lucrătoare de la data semnării 

conformității, în contextul în care nu se solicită informații suplimentare.  
 

Verificarea bugetului proiectului 
Verificarea constă în asigurarea că toate costurile propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele 

sunt corecte şi Bugetul Proiectului este structurat pe cele două capitole. Se va verifica punctul 4.1 din 
Cererea de finanţare şi Anexa 12 la Ghidul Solicitantului. Verificarea constă în respectarea plafoanelor 
maxime pentru cheltuielile ce se regăsesc în Anexa 11 la Ghidul Solictantului precum şi a ofertelor anexate 
pentru restul cheltuielilor, aşa cum sunt detaliate în Anexa 12. 

Atenție!! Solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de Finanțare o ofertă (ofertă transmisă de către 
operatori economici, datată, personalizată și semnată, care conține detalierea unor specificații tehnice 
minimale, precum și prețul de achiziție-în euro, inclusiv preţul unitar-în euro, dacă este cazul) pentru orice 
servicii/bunuri bugetate, pentru care nu s-au stabilit plafoane maxime conform Anexei 11.  

Fundamentarea bugetară, respectiv valoarea Bugetului va respecta principiul rezonabilității costurilor 
și prețurilor. 

Recomandare!! Solicitantul va consulta baza de date a AFIR pentru proiecte LEADER în vederea 

încadrării în valorile maxime prevăzute pentru servicii de instruire. 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord îşi rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se 

constată că este necesar. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a 

Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea va fi de maximum trei zile de la data întocmirea fișei 

de eligibilitate. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi transmis în maximum 5 

zile de la primirea Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea.  

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

1. în cazul în care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate) conţine informaţii insuficiente pentru 

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

menţionate în Cererea de Finanțare. 
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2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o 

formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective. 

3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de 

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

4. pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără 

înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare. Informațiile transmise de solicitant 

în răspunsul la informaţii suplimentare dar nesolicitate de expert, nu vor fi luate în considerare la 

evaluarea proiectului. 

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 poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului, 
dacă se consideră necesar. 

În urma acestor verificări pot exista următoarele situații: 
1. proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; 
2. proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție. 

 

e) Renunţarea la Cererea de Finanțare 
Renunțarea la Cererea de Finanțare se poate efectua de către reprezentantul legal în orice moment al 

verificărilor prin întreruperea procesului evaluării. 
În acest caz, reprezentantul legal al solicitantului va înainta la GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord o 

cerere de renunțare la Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta. Solicitarea 
de renunțare va fi înregistrată la GAL în Registrul de înregistrare intrări/ieşiri a documentelor. GAL va 
dispune întreruperea verificării Cererii de Finanțare pentru care s-a solicitat renunţarea la finanțare și 
menționarea în Dosarul Administrativ. 

În situația în care solicitantul a renunțat la CF nu mai poate depune în calitate de solicitant sau partener 
o nouă CF pentru respectivul apel de propuneri de proiecte. 
 

f) Restituirea Cererii de Finanțare 
Un exemplar al Cererii de Finanțare este necesar să rămână la GAL Movila lui Burcel vaslui Nord, pentru 

verificări ulterioare (Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții – DGCAI, Curtea de Conturi, 
eventuale contestații, etc). 

Solicitantului i se restituie exemplarul orginal prin întocmirea unui Proces – Verbal de restituire a 
exemplarului original al Cererii de Finanțare. 
 

g) Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare – Selecția 

Fișa de selecție se emite în maxim 3 zile în funcție de numărul proiectelor/sesiunilor deschise de 
către GAL. Evaluatorii GAL vor puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de criteriile de selecție stabilite în 
apelul de selecție și de punctajul aferent.  

 În contextul în care valoarea proiectelor depuse este mai mare decât suma disponibilă pentru 
sesiune, GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un Raport 
Intermediar în care vor fi menționate proiectele eligibile selectate, eligibile neselectate, neeligibile 
și cele retrase, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul 
obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Lista proiectelor incluse în Raportul de evaluare 
Intermediar se ordonează în funcţie de data depunerii proiectului.  

Acest raport se publică pe site-ul GAL, se afișează la sediul GAL și se transmit solicitanților, în acceași sau 
cel târziu ziua următoare, Notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În cazul în care un 
proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care 
nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care 
proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil. 

 Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte nu a fost absorbit fondul pus la dispoziție la 
începerea sesiunii, atunci se va întocmi direct un Raport de Evaluare Final, selecția proiectelor 
eligibile urmând a se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidența 
alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte. În cazul proiectelor cu acelaşi 
punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în 
euro, în ordine crescătoare (prioritar proiectele cu valoare mai mică). 

Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit solicitanților, în acceași sau cel târziu ziua următoare, 
Notificarea cererilor de finanțare selectate/neselectate. În cazul în care un proiect este declarat 
neselectat, în Notificarea cererilor de finanțare neselectate vor fi indicate punctajele obținute pentru 
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fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au condus la neselectarea proiectului. În cazul în care 
proiectul este selectat, Notificarea de selecție va menționa punctajul pentru fiecare criteriu. 

Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de selectie se convoacă Comitetul de Selecție al 
GAL. Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor sunt obligaţi să 
semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții 
evaluați. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de 
selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta, persoana/organizația în 
cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.  

Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, verifică 
punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul de departajare și 
aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului de selecție. Pentru 
validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie prezenți min 50%+1 din cei 7 membri ai Comitetului de 
selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. 

Solicitanții au dreptul de a contesta, atât după eligibilitate cât și după selecție, punctajul acordat, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de evaluare / primirea notificării. Vor fi 
considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă 
elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului 
declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 
Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de contestații a GAL, care întocmește un 
Raport de contestații.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 10 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 5 zile 
lucrătoare, dacă la nivelul departamentului Tehnic se analizează contestaţii depuse pe două sau mai multe 
măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau dacă perioada de analiză a contestaţiilor 
se suprapune cu sesiuni de verificare. În cazul în care se constată că aceste contestații sunt justificate, 
Comisia propune corectarea Raportului de Selecție.  

După încheierea termenului de contestații și în baza Raportului Comisiei de Contestații, dacă  este cazul,  
Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, 
neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.  

Raportul de selecție final al sesiunii se publică pe website-ul GAL, la sediul primăriilor din comunele 
partenere, la sediul OJFIR, iar solicitanților li se transmite Notificarea de selecție finală.  

Suma rămasă la finele unei sesiuni (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea publică totală a proiectelor 
depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere. 
 

10. Contractarea fondurilor 
 

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea 
în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda finanțarea 
nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în Contractul de Finanțare și anexele acestuia, în 
conformitate cu prevederile documentelor de accesare aferente sub-măsurii 19.2. Lista documentelor ce 
vor fi prezentate la semnarea contractului de finanțare cu AFIR este anexă la prezentul ghid.  

Cererea de Finanțare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor 
efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție devine obligatorie pentru solicitant. Solicitantul 
acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze corect angajamentele asumate pe 
propria răspundere. 
 

11. Avansurile 
 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de 
Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. 
Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.  Beneficiarul poate primi 
avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR 

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 poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, 
autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma avansului.  

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.  
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Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la 
expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima tranșă 
de plată.  

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR minim pe perioada de execuție  
și conform prevederilor din anexele contractului de finanțare cu AFIR. Garanţia financiară se depune 
odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.  

Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care 
corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, 
depăşeşte suma avansului. 

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi şi sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 
societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare. 

Important!! AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau 
la o instituţie bancară. 

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 depuna la Autoritatea Contractantă documentul 
prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare 
care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire. 
 

12. Achizițiile 
 

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, 
beneficiarii vor aplica fie: 

 Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de 
achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante, fie 

 Legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții 
pentru beneficiari publici. 

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. 
 

13. 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. 

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor 
Contractului/Deciziei de finanțare. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. 

Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se 
ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, 
beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la 
structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). 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.madr.ro. 

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). 
 
14. Monitorizarea proiectului 
 

Perioada de monitorizare a proiectului pentru măsura 1, implementat prin GAL, este perioada de 
execuție a contractului și se încheie la momentul ultimei tranșe de plată efectuată de AFIR către beneficiar. 

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 plăți.  

 
 

http://www.afir.madr.ro/
http://www.afir.info/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de contact GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD: 

   sat Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județ Vaslui, cod poștal 737495 

telefon: 0235 / 342 528 

 e-mail: gal.burcel@yahoo.ro 

 site: www.gal-movilaluiburcel.ro 

 
 

 

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR). 

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 

PNDR este  finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală. 


