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GHIDUL SOLICITANTULUI
Pentru accesarea Masurii M 3/3A – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA
DE STRUCTURI ASOCIATIVE.

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor
beneficiari ai Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Strategia de Dezvoltare Locala
(SDL) a GAL Valea Buzaului și se constituie în suport informativ complex pentru
întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale SDL si PNDR.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și
depunerea proiectului, precum și modalitatea de selecție, aprobare și
derulare a proiectului. De asemenea, conține documentele pe care trebuie
să le prezentați, precum și alte informații utile elaborării proiectului și
completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului se completează cu prevederile cadrului de reglementare
european și național, precum și cu manualele de proceduri ale autorităților cu
competențe pe linia gestionării și managementului fondurilor europene
nerambursabile acordate României în perioada de programare 2014-2020.
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CAPITOLUL 1 – PREVEDERI GENERALE

1.1 DICTIONAR

Activităţi productive alimentare – include prelucrarea produselor provenite din
agricultură, silvicultură şi pescuit şi transformarea lor în alimente şi băuturi pentru
uzul uman sau animal, şi include producţia diverselor produse intermediare care nu
constituie în mod direct produse alimentare. Activitatea generează adeseori
produse secundare de valoare mai mare sau mai mică (de exemplu piei brute din
abatoare sau turte din seminţe oleaginoase, din producţia de ulei). Această
diviziune este organizată pe activităţi aferente diferitelor tipuri de produse: carne,
peşte, fructe şi legume, grăsimi şi uleiuri, produse lactate, produse de morărit,
produse de panificaţie şi paste făinoase, produse pentru hrana animalelor şi alte
produse alimentare. Producţia poate fi efectuată pe cont propriu, precum şi pentru
terţe părţi, ca în cazul serviciilor din abatoare. Această diviziune nu include
prepararea de mâncăruri pentru consum imediat (de exemplu: în restaurante).
Unele activităţi sunt considerate de prelucrare (de exemplu cele efectuate în
brutării, patiserii şi unităţi de preparare a produselor din carne etc., care îşi vând
producţia proprie), chiar dacă există comerţ cu amănuntul prin magazinele proprii
ale producătorului. Prepararea hranei pentru consum imediat, la locul preparării,
este clasificata în diviziunea 56 (Activităţi de servicii de alimentaţie) Producţia
hranei pentru animale prin prelucrarea deşeurilor de la abatoare sau din produse
secundare este clasificată în diviziunea 10, în timp ce prelucrarea deşeurilor de
alimente şi băuturi în materii prime secundare este clasificată în diviziunea 38, iar
eliminarea reziduurilor de alimente şi băuturi în diviziunea 38.

Analiza de risc – metoda tehnică de identificare a riscurilor posibile, care pot
apărea în procesul de implementare a măsurilor finanţate prin FEADR;

Beneficiar – entități private asociative: ONG-uri, înfiinţate conform OG. 26/2000,
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza legii nr. 566/2004, art.6, lit.e), Societate
agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991), Societate cooperativă agricolă
(înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005), entitățță care pot avea calitatea de membri și
intenționează să creeze o structură asociativă: fermieri persoane fizice, Persoana
fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008), Întreprinderi individuale
(înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008), societate comercială din domeniul
agroalimentar (înființată conform Legii 31/1990) ;



ASOCIAŢIA GAL VALEA BUZĂULUI | Masura M3/3A - Sprijin pentru infiintarea si
dezvoltarea de structuri asociative

5

Cerere de Finanţare - document depus de către un solicitant în vederea
obținerii sprijinului financiar nerambursabil;

Contractul de Finanțare – document cadru care reglementează acordarea
fondurilor nerambursabile între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile;

Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în
vederea obținerii finanțării prin măsurile/operațiunile din FEADR;

Eşantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor
criterii prestabilite cu un scop bine definit;

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;

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;

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;

Lanț alimentar integrat - succesiune de etape și operații din cadrul aceleași unități
implicate în producerea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea
produselor agro-alimentare de la producția primară până la comercializare.

Parteneri – entități private care pot participa în calitate de membri la
constituirea unei structuri asociative și având calitatea de solicitant la depunerea
unei propuneri de proiect și implementarea proiectului în cadrul PNDR 2014-
2020, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat semnat;

Pista de audit – sistemul prin care se realizează trasabilitatea operaţiunilor şi
care dă posibilitatea urmăririi tranzacţiilor din momentul iniţierii până în
momentul în care se raportează rezultatele finale;

Prag minim - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra
la finanţare.

Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiţiei din R(UE)
651/2014 înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are
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drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților
desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de
origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

Propunere de proiect – în contextul implementării PNDR 2014-2020,
propunerea de proiect reprezintă o solicitare de finanțare nerambursabilă
transmisă în condițiile stabilite prin Ghidul solicitantului. Ulterior etapei de
selecție, propunerile de proiecte admise pentru finanțare sunt considerate
proiecte.

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, respectiv Contractul de Finanţare sau persoana împuternicită, în
condițiile legii, de către Reprezentantul legal prin procură notarială;

Rețea locală de colectare – formă de organizare logistică pentru procurarea, în
vederea pregătirii pentru vânzare/procesare, a produselor agricole, de pe raza
judeţului şi a judeţelor limitrofe față de amplasamentul investiției.

Solicitant – entitate publică sau privată, constituită conform legislaţiei în
vigoare în România, care îndeplinește condițiile definite pentru a fi beneficiar;

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;

Solicitant – persoană fizică autorizată sau juridică, potențial beneficiar al sprijinului
nerambursabil 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 precizate
la punctul 2.5. în prezentul ghid 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;

Strategia de Dezvoltare Locala – reprezinta un document oficial al Asociatiei
Grupul de Actiune locala (GAL) Valea Buzaului in care sunt analizate nevoile de
dezvoltare a teritoriului GAL Valea Buzaului, sunt prezentate fisele masurilor de
finantare pentru perioada 2014-2020, sunt alocate sumele de finantare pentru
fiecare masura propusa.
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Teritoriul GAL Valea Buzaului – reprezinta spatiul format din suprafata insumata a
celor 12 localitati partenere: Cislau, Viperesti, Calvini, Catina, Chiojdu, Patarlagele,
Panatau, Siriu, Gura Teghii, Lapos, Starchiojd.

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; SDL – Strategia de Dezvoltare Locala; GAL – Grupul de Actiune Locala

PFA – Persoană fizică autorizată;

II – Întreprindere individuală.

1.2 Baza legala europeana.

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) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea,
gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a
Regulamentelor (CE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr.
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și
completările ulterioare; 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
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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 Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare 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 şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei
euro, cu modificările 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; Decizia de punere în aplicare a Comisiei
nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a Programului de dezvoltare rurală al
României pentru sprijin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu
modificările ulterioare.

1.3 Baza legala nationala.

Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările
ulterioare; Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr.
862/21.07.2015 pentru aprobarea structurii organizatorice, a regulamentului de
organizare şi funcționare pentru Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
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; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;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
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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; Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 963/R din
30.06.2016 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de
funcții ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale;

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu
modificările şi completările ulterioare;

Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările
U lterioare;

Legea nr. 36/1999 privind societățile agricole şi alte forme de asociere în
agricultura;

Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor
juridice, cu modificările și completările ulterioare

Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările
şi completările ulterioare;

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările şi completările
ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional aprobată prin Legea 190/2009.
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu
modificările şi 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;

Ordonanţa Guvernului 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor
medicale;

Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare
a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală -
Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

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;

Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada
2015-2019, cu modificările şi 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 şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2371/2007 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordin 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de
asistenţă medical-veterinară.

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/ 2008 privind depunerea
declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
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Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/ 2008 privind documentele
financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul
sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi
neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului
uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MADR nr. 22/ 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine
Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de
politica agricolă comună, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare al ANT privind Norme
de clasificare a structurilor de turism;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte
legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor
metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de
primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publica, a licenţelor şi
brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Turism nr. 65/2013 ;

Ordinul MADR nr.1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis
"Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole" ;

Ordinul MADR nr. 2243/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor
pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020;

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia
Comisiei de punere în aplicare nr. C(2016) 862/ 09.02.2015;

Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei
de ajutor de minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi
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întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor
economice neagricole;

1.4 Descrierea generala a masurii M 3 / 3A

Conform analizei diagnostic și analizei SWOT exploatațiile agricole sunt
exploatații de subzistență cu o medie de 2,03 ha pe exploatație. Aceste activități
oferă venituri reduse și au o viabilitate redusă. Micii producători locali întâmpină
dificultăți majore de a fi competitivi pe piața locală și a accesa piețe de volum care
să permită dezvoltarea. Din acest motiv măsura reprezintă o prioritate a intervenției
GAL Valea Buzăului. Această măsură reprezintă intervenția care poate crește
eficiența altor măsuri creând condițiile de sustenabilitate și viabilitate pentru acestea.

Obiectivul de dezvoltare rurală al ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivului i) Favorizarea competitivității.

Obiectivele specifice ale măsurii Sprijin pentru înființarea şi dezvoltarea de
structuri asociative sunt:
- crearea unor structuri asociative care să soluțiile inovative și performante
- agricultură rezilientă care să valorifice resursele locale în cadrul unor filiere
- creșterea competitivității economiei locale
- stimularea inovării
- consolidarea identității locale

Măsura contribuie la prioritatea P3: Promovarea organizării lanțului alimentar,
inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a
bunăstării animalelor şi a gestionarii riscurilor în agricultura prevăzută la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 27 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A) Îmbunătățirea

competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul
agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a
produselor agricole, al promovării pe piețele locale şi în cadrul circuitelor scurte de
aprovizionare, al grupurilor de producători şi al organizațiilor interprofesionale
prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/ 1C: Transfer de cunoştinţe
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile M2 /
2A - Soluții inovative pentru o agricultura / industrie alimentara competitive în
teritoriul GAL
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Măsura contribuie la prioritatea P3: Promovarea organizării lanțului alimentar,
inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a
bunăstării animalelor şi a gestionarii riscurilor în agricultura prevăzută la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Asumăm că măsura se aplică sinergic cu M2/ 2A
- Soluții inovative pentru o agricultură/ industrie alimentara competitive în teritoriul

GAL, contribuind la realizarea priorităţii P3.

CAPITOLUL 2 – MODALITATEA DE DERULARE A APELULUI DE PROPUNERI DE
PROIECTE

2.1. Prezentare

Prezentul Apel de propuneri de proiecte pentru Măsura 3/ 3A se adresează
entităților private asociative constituite sau entităților private care își propun
crearea unor structuri asociative care să promoveze soluțiile inovative și performante
pentru:
- agricultură rezilientă care să valorifice resursele locale în cadrul unor filiere
- creșterea competitivității economiei locale
- stimularea inovării
- consolidarea identității locale

Obiective principale urmărite princrearea structurilor asociative de tip grup de
producători sunt:
- eficientizarea activităţii membrilor structurilor asociative;
- planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform
condiţiilor de calitate şi cantitate;
- promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de
membrii lor;
- reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător;
- promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a
deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia
calităţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţinerea şi/ sau
promovarea biodiversităţii;
- valorificarea disponibilităţii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o
parte din membri.

Prin prezentul apel se urmărește acordarea de sprijin pentru crearea de
structuri asociative care să conducă la promovarea organizării lanțului alimentar,
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inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a
bunăstăriianimalelor şi a gestionarii riscurilor în agricultura prevăzută la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013. De asemenea prin prezentul apel se urmărește acordarea de
sprijin pentru crearea de structuri asociative care să conducă la îmbunătățirea
competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul
agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a
produselor agricole, al promovării pe piețele locale şi în cadrul circuitelor scurte de
aprovizionare, al grupurilor de producători şi al organizațiilor interprofesionale
prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
În cadrul prezentului apel pot solicita sprijin entități private din teritoriul GAL care
pot constitui structuri asociative în scopul constituirii structurilor asociative, precum
și parteneriate între acestea și ONG-uri care să aibă experiență în realizarea
activităților eligibile. Măsura este similară Sub-măsurii 9.1 - ÎNFIINŢAREA
GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI ÎN SECTORUL AGRICOLla nivel național. Structurile
create prin prezentul apel pot solicita sprijin pentru funcționare în cadrul sub-măsurii
9.1. Sprijinul este acordat pentru o perioadă de 5 ani și o valoare de 10% din
producția comercializată dar nu mai mult de 100.000 euro pe an.

2.2 Beneficiari eligibili

In cadrul acestei masuri beneficiarii eligibili sunt:

- ONG-uri, înfiinţate conform OG. 26/2000 cu expertiză în dezvoltare comunitară
dovedită, implicate în dezvoltarea de asociaţii comunitare/grupuri de producători;
- Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza legii nr. 566/2004, art.6, lit.e) cu
modificările şi completările ulterioare) de pe teritoriul GAL, iar investiţiile
realizate să deservească propriilor membri;
- Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi
completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
- Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările şi
completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele
propriilor membri) de pe teritoriul GAL.

Având drept membrii;
- Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL, înregistraţi în registrul agricol al
primăriilor comunei de reşedinţă;
- Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările
şi completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
- Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi
completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
- Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi
completările ulterioare) de pe teritoriul GAL
- Societăți comerciale (înființate în baza Legii 31/1990, cu modificările şi
completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
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2.3 Grupul tinta

Entități private care pot constitui structuri asociative în domeniul agroalimentar:

- Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL, înregistraţi în registrul agricol al
primăriilor comunei de reşedinţă;
- Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările
şi completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
- Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi
completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
- Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi
completările ulterioare) de pe teritoriul GAL
- Societăți comerciale (înființate în baza Legii 31/1990, cu modificările şi
completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
Orice persoană de pe teritoriul GAL care dorește să desfășoare activități în sectorul
agro-alimentar prin entități private care pot constitui structuri asociative.

2.4 Acțiuni și cheltuieli eligibile

Sunt eligibile cheltuieli pentru realizarea următoarelor actiuni eligibile:

Faza 1 – acţiuni de înfiinţare (premergătoare)
- Analize a potenţialului de producţie;

- Elaborare studii de piaţă;

- Consultanță în elaborarea planului de afaceri;

- Consultanță în elaborarea documentelor constitutive (fiscală şi juridică);

- Organizarea întâlnirilor comunitare;

- Facilitare comunitară.

Faza 2 – acţiuni de creştere a capacităţii, acţiuni de promovare şi acţiuni de
funcţionare

Organizare sesiuni de instruire în managementul structurilor asociative;
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Organizare vizite de studiu;

Consultanță în diversificarea produselor şi serviciilor;

Creşterea capacităţii pentru furnizarea de servicii specifice;

Consultanță în crearea de noi parteneriate cu alte entităţi similare care să

contribuie la formarea unei reţele;

Consultanță tehnică;

Consultanță juridică;

Consultanță recrutare resursă umană;

Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative

Organizarea de evenimente de promovare(degustări, târguri, schimburi de

experiențe, seminarii pe diferite track-uri – implicare în comunitate CSR);

Elaborarea de suporturi de curs;31

Monitorizarea şi raportarea periodica;

Elaborare strategii de promovare;

Elaborare planificare strategică pentru funcționare;

Mediere;

Consultanță financiară(dezvoltarea unui model de gestiune adaptat);

Consultanță în atragerea de fonduri.

Cheltuielile eligibile sunt:

- Cheltuieli cu onorariile expertilor solicitantului / solicitantului si partenerilor (inclusiv
cheltuieli salariale , cuprinzand contributiile angajatorului si angajatului, cazare,
masa si transport pentru experti, manager proiect, personal administrative):

Exista doua variante posibile pentru asigurarea personalului implicat in proiect:
1. Expertii implicati in derularea proiectelor pot fi angajati cu

contract individual de munca, in conformitate cu prevederile Codului Muncii,
caz in care este eligibila plata salariilor acestora. In acest caz, acesti experti
sunt exclusive persoane fizice. Sunt eligibile inclusiv taxele si impozitele
aferente salariilor personalului angajat.
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2. Beneficiarul poate contracta serviciile de specialitate in baza unor
contracte de prestari servicii cu cu experți (PFA/II) și/sau ONG-uri cu experiență
în domeniu, situatie in care plata se va realize pe baza de facture. In acest caz,
modalitatea de plata a contributiilor catre bugetul de stat este in
responsabilitatea expertului (PFA /II) și sau ONG-ului. Cheltuielile reprezentand
taxe si impozite aferente onorariilor sunt eligibile. Onorariile expertilor
implicate in realizarea proiectului include si cheltuieli de transport, cazare si
masa.

-Cheltuieli pentru derularea actiunilor eligibile de întâlniri comunitare, facilitare
comunitară, sesiuni de instruire, vizite de stusiu, evenimente de promovare și
animare:

Cazare, masa si transport participant, dupa caz;
materiale didactice şi consumabile pentru derularea activităților

proiectului inclusiv editarea şi tipărirea acestora;
închirierea de echipamente necesare; închirierea de spaţii pentru susţinerea

acţiunilor eligibile; 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. costurile chiriei aferente spaţiului în care se
desfăşoară managementul de proiect; 5. cheltuieli privind informarea și
publicitatea referitoare la proiect realizate conform prevederilor Reg 808/2014 si
Contractului de finantare – Anexa 8; 6. cheltuieli de transport pentru materiale şi
echipamente; 7.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. Toate cheltuielile eligibile vor fi incadrate conform bugetului
proiectului.

Beneficiarul va avea in vedere faptul ca aprobarea de catre GAL V.B. / OJFIR
Buzau / AFIR /AM PNDR a unor informatii, documente , descrieri ale activitatilor si /
sau cheltuielilor ce vor fi realizate in cadrul implementarii proiectului, care nu fac
obiectul verificarii de catre evaluator pentru respectarea criteriilor de eligibilitate si
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selectie nu conduce automat la plata finantarii neramursabile. Astfel, in cazul
nerespectarii prevederilor legale in vigoare la momentul implementarii aceste aspect
pot conduce la respingerea partial si / sau totala a finantarii.

Beneficiarul va avea in vedere faptul ca pe parcursul implementarii proiectului,
GAL V.B. / OJFIR Buzau/ AFIR vor verifica cheltuielile declarate in baza unor
documente justificative aferente costurilor eligibile suportate si platite in
conformitate cu instructiunile de plata, urmand ca rezonabilitatea costurilor sa fie
verificata in etapa de avizare a achizitilor pentru cheltuielile eligibile care implica
realizarea unei procedure de achizitii si in etapa de autorizare a platilor pentru
cheltuielile care nu se supun procedurilor de achizitii.

Atentie! Auditul proiectului este obligatoriu.

2.5 Acțiuni și cheltuieli neeligibile

Sunt neeligibile cheltuielile pentru următoarele tipuri de acțiuni neeligibile:

Achiziționarea/ construcția şi modernizarea de sedii pentru funcţionare

Investiţii în echipamente şi dotări (inclusiv mijloace de transport)

Acţiunile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa
tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR
nr. 295/2016.

2.6 Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitantii eligibili sunt:

- Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial;
- Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial;

care aplica individual sau in parteneriat. In cazul in care cererea de propunere
de proiect este depusa in parteneriat, solicitantul va avea calitatea de lider al
parteneriatului.
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Condițiile de eligibilitate pentru această măsură sunt: Sediul social/punct de
lucru în teritoriul GAL; Solicitantul se angajează să mențină structura asociativă pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată.

Cel puţin un membru sau reprezentanţi ai acestuia au beneficiat de sprijin ca
beneficiari indirecţi (în calitate de beneficiari finali) ai măsurii M1/ 1C TRANSFER DE
CUNOȘTINȚE.

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească
următoarele condiții de eligibilitate:

EG 1: Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili

- 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;

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

EG 2: Solicitantul este persoană juridică, constituită în
conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
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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.

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.

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

EG 3: 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 în domeniul agro-alimentar.

- 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 asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei

circumscriptie teritoriala isi are sediul;
- Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile

judecătoreşti de modificare, dacă este cazul;
- Hotărârea judecătorească de înfiinţare.
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- Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să
reiasă obiectul de activitate/activităţile specifice ale entităţii
privind formarea profesională;

EG 4: 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 (se va completa Anexa 4).

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.
Verificarea aferentă stării de faliment sau lichidare nu se aplică în cazul
în care solicitantul este o persoană juridică de drept public.

EG5 – 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.

2.6.1 Dispozitii privind partenerii
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Solicitantul poate aplica in parteneriat cu organizatii juridice legal constituite,
ca de exemplu ONG-uri, institutii private, etc. care au in obiectul de activitate
activitati specifice domeniului de consultanță și/sau formare profesionala si / sau
activitatile ce vor fi realizate conform Cererii de finantare / Acordului de parteneriat.
Pentru verificarea criteriilor de eligibiliate, partenerii vor prezenta aceleasi tipuri de
documente ca si in cazul solicitantului.

Parteneriatele constituite in baza Acordului de Parteneriat (fara personalitate
juridica) trebuie sa prezinte ca documente justificative: acordul de parteneriat
(Anexa 2), in care se specifica faptul ca, inainte de semnarea contractului de
finantare acesta va fi autentificat. Beneficiarul (solicitantul) va purta
responsabilitatea pentru implementarea proiectului si managementul proiectului. In
cazul parteneriatelor, liderul si fiecare partener prin reprezentantul legal, va
prezenta o declarative de eligibilitate pe propria raspundere din care sa rezulte
indeplinirea criteriilor de eligibilitate solicitate. Modelul declaratiei de eligibilitate pe
propria rapundere este prevazuta in Anexa 4, aferenta acestui ghid.

Acordul de parteneriat, prevazut in Anexa 2, trebuie sa contina obligatoriu
informatiile solictate. Indiferent de numarul de parteneri declarat prin cererea de
finantare, daca pana la finalizarea implementarii proiectului unul sau mai multi dintre
parteneri se retrag, se va indica modul in care restul partenerilor preiau obligatiile
partenerului / partenerilor retrasi, cu respectarea criteriilor de selectie. Totodata,
mentionam ca se poate inlocui partenerul retras cu altul, cu respectarea criteriilor de
eligibilitate si selectie si asumarea angajamentelor partenerului retras. In bugetul
proiectului si in calendarul de activitati vor trebui sa se evidentieze distinct
cheltuielile, obligatiile si modul de impartire a activitatilor.

2.7 Criteriile de selectie pentru acordarea sprijinului
Criteriile de selectie si punctajul afferent fiecarui criteriu / sub-criteriu sunt

prezentate in tabelul urmator:

Nr crt Principii si criteria de selectie Punctaj
Max 100 pct.

1 Proiectul propune dezvoltarea unei structuri
asociative care cuprinde flux operațional complet
(producție agricolă, prelucrare, comercializare)

Max 30 pct

a) Proiectul propune flux complet 30 pct
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b) proiectul propune flux parțial sau asociere de
producători de același tip

20 pct

2. Dezvoltare profesională și implicare Max 20 pct

a) Asigură sustenabilitate post proiect mai
mult de 5 ani

20 pct

b) Asigură sustenabilitate post proiect 5
ani

10 pct

3. Acoperirea geografică Max. 30 pct

a) Structura asociativă propusă prin
proiect are membri în 2 sau mai multe
localități din teritoriul GAL

30 pct.

b) Structura asociativă propusă prin
proiect are membri doar dintr-o localitate din
teritoriul GAL

10 pct

4. Realizare lanț scurt Max 20 pct

a) proiectul propune crearea unei
structuri care să comercializeze la locul de
producție

20 pct

b) proiectul propune crearea unei
structuri care să comercializeze comercializare
într-o piața locală de pe teritoriul GAL

10 pct

TOTAL 100 pct

Toate proiectele eligibile vor fi punctuate in acord cu criteriile de selectie
conform sistemului de puncture prezentat in ghidul solicitantului. Selectia proiectelor
eligibile se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, pana la
epuizarea sumelor allocate pentru apelul in curs. Pragul minim de punctaj pentru ca
proiectele depuse sa fie finantate este de 20 pct. In situatia in care proiectele au un
punctaj egal, departajarea acestora se face in functie criteriul de selectie 1 (CS 1).
Daca eligibilitatea persista se va face departajarea in functie de criteriul Acoperire
geografică (CS 3).

Daca pe parcursul implementarii proiectului se constata ca proiectul nu mai
indeplineste unul dintre criteriile de selectie pentru care a fost acordat punctaj, se va
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returna valoarea finantarii nerambursabile platita pana la momentul constatarii si se
va rezilia contractual de finantare. De asemenea, daca pe parcursul implementarii
proiectului se constata ca beneficiarul (solicitantul si / sau partenerii) nu mai
indeplinesc criteriile de eligibilitate, se va returna valoarea finantarii nerambursabile
platita pana la momentul constatarii si se va rezilia contractual de finantare.

2.8 Alocarea disponibila.
In cadrul acestui apel de selectie (nr 3 / 2018), pentru Masura 3 / 3A, suma

disponibila este de 66.037,39 euro.,
2.9 Valoarea eligibila a proiectului.

In cadrul acestui apel de selectie, valoarea maxima nerambursabila eligibila a unui
proiect este de maximum 25.000 Euro:
- Buget faza 1 (animare, dezvoltare plan de afaceri) 20% – maxim 5. 000 euro;
- Buget faza 2 (înregistrare, asigurarea viabilităţii, autosustenabilitate) 80% - maxim
20.000 euro.
Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar
necesare derularii proiectului, precum si orice cheltuiala suplimentara ce va aparea in
timpul implementarii proiectului, vor fi suportate de catre beneficiar.

2.10 Durata de implementare a proiectului.
Durata maxima de implementare a proiectului depus in cadrul prezentului apel de

propuneri de proiecte este de 24 luni.

CAPTOLUL 3 – ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

3.1.Completarea, depunerea și verificarea Dosarului
Cererii de Finanțare

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 GAL Valea
Buzaului (www.galvaleabuzaului.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

http://www.galvaleabuzaului.ro
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total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate,
astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor.
Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta semnătura
solicitantului.

Un solicitant/partener poate depune o singura Cerere de Finantare in cadrul unui
apel de proiecte deschis de catre GAL Valea Buzaului. In cazul in care solicitantul /
partenerul se regaseste in doua sau mai multe proiecte, niciunul dintre aceste
proiecte nu vor intra in etapa de evaluare.

3.1.1.Completarea Cererii de finantare.

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 Finantare va fi intocmit in Euro.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finantare (eliminarea, modificarea
sectiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc) poate duce la respingerea
Cererii de Finantare pe motiv de neconformitate administrative. La fiecare paragraf
care nu este necesar a fi completat se vor preciza motivele necompletarii (nu se
aplica / nu este cazul).

3.1.2.Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare

Dosarul cererii de finanțare (CF) va fi depus de solicitanți la sediul GAL Valea
Buzaului, în original şi copie, pe suport de hârtie și 2 (două) CD-uri care cuprind
scan- ul dosarului complet al CF. Acestea vor fi depuse în plicuri/colete separate,
sigilate având menționate ORIGINAL și COPIE precum și titlul proiectului si numarul
apelului de proiecte al GAL VB. Dosarul CF va fi însoțit de o adresă de înaintare
(conform Anexei ..), care să cuprindă datele de identificare ale solicitantului şi
reprezentantului legal/împuternicit, titlul proiectului şi numele GAL-ului pentru
care se depune propunerea de proiect, precum și opisul tuturor documentelelor
din dosar numerotate pe fiecare pagina. Al doilea exemplar al opisului se va
regăsi și în interiorul coletului reprezentând pagina 0 din dosarul cererii de
finanțare. Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse la sediul GAL Valea Buzaului,
înaintea datei-limită de depunere, specificată în anunțul de deschidere a apelului
de propuneri de proiecte.

3.1.3. Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare

a) Verificarea administrativă a Dosarului Cererii de Finanțare
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Verificarea administrativă se realizează la nivelul GA LV a l e a Bu z a u l u i
conform „Fișa de verificare a conformității administrative”. Dacă în urma
verificării administrative se constată neconcordanţe între documentele
prezentate, se solicită reprezentantului legal al solicitantului clarificarea
neconcordanțelor, fără a putea fi depuse documente suplimentare. Se pot solicita
informații suplimentare în etapa de verificare a conformităţii administrative o
singură dată iar solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucrătoare
de la primirea acesteia. În situația în care clarificările nu răspund cerințelor,
Cererea de Finanţare va fi respinsă și se va notifica solicitantul în acest sens. Dacă
expertul constată că la dosarul CF există toate documentele menţionate şi că
acestea îndeplinesc condiţiile cerute, CF se consideră conformă şi se trece la etapa
următoare de verificare. Cererile de finanţare cu documente justificative lipsă
sau incomplete vor fi respinse, cu excepția situației în care deficiențele au fost
corectate ca urmare a răpunsului la solicitarea de informații suplimentare.
Ulterior, expertul GAL Valea Buzaulu pregăteşte notificarea solicitantului privind
respingerea CF şi motivaţia respingerii.

b) Verificarea criteriilor de eligibilitate privind Cererile de Finanțare și a
bugetului proiectului

Verificarea eligibilităţii constă în:- verificarea criteriilor de eligibilitate; -
verificarea bugetului proiectului.

Verificarea este făcută pe baza documentelor depuse de solicitant. După verificarea
administrativă, Cererile de Finanțare sunt verificate în baza F i șei de verificare a
criteriilor de eligibilitate, de către experții GAL Valea Buzaului , privind
îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și bugetul poiectului. Verificarea criteriilor
de eligibilitate se va realiza la nivelul CDRJ, conform indicațiilor prevazute in
prezentul Ghid la sectiunea privind “Criteriile de eligibilitate”.

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 daca au fost respectate plafoanele maxime pentru
cheltuielile ce se regasesc in Anexa …, verificandu-se si ofertele anexate pentru
restul cheltuielilor.

Solicitantul are obligatia sa ataseze la Cererea de Finantare (CF) o oferta ( oferta
transmisa de catre operatori economici, datata, personalizata si semnata, care
contine detalierea unor specificatii tehnice minimale, precum si pretul de achizitie,
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inclusiv pretul unitar , daca este cazul) pentru orice servicii / bunuri bugetate,
pentru care nu s-au stabilit plafoane maxime conform Anexei …Ofertele pot fi
prezentate in lei sau euro, insa bugetul va fi in euro.

În cazul în care CF nu conţine informaţii suficiente pentru clarificarea unui
criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în conţinutul acestor
documente şi/sau faţă de unele documente justificative anexate cererii de
finanţare se solicită reprezentantului legal al solicitantului/împuternicit al acestuia,
clarificarea neconcordanțelor. În etapa de verificare a criteriilor de eligibilitate și
a bugetului proiectului, se pot solicita informații suplimentare o singură dată, iar
solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucratoare de la primirea
acestora.

c) 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 MADR o cerere de renunțare la
Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta.
Solicitarea de renunțare va fi înregistrată la sediul GAL Valea Buzaului în
Registrul de înregistrare intrări/ieşiri a documentelor. GAL VB va dispune
întreruperea verificării Cererii de Finanțare pentru care s-a solicitat renunţarea la
finanțare. 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.

d)Restituirea Cererii de Finanțare

Un exemplar al Cererii de Finanțare este necesar să rămână la GAL VB 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.

Urmare verificărilor de la lit b), CF are statut eligibilă şi acceptată pentru
verificarea criteriilor de selecţie sau neeligibilă şi neacceptată pentru
verificarea criteriilor de selecţie. Continuarea verificării se va face numai pentru
CF eligibile şi acceptate pentru verificarea criteriilor de selecţie.

e)Evaluarea criteriilor de selectie si stabilirea punctajului.
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Verificarea criteriilor de selectie si atribuirea punctajelor se va face de catre
membrii Comitetului de selectie, comitet constituit la nivelul GAL Valea Buzaului. Se
va puncta fiecare Cerere de Finantare declarata eligibila prin completarea Fisei de
verificare a criteriilor de selectie (Anexa 14) din acest ghid al solicitantului.

f)Finalizarea verificarilor.

După finalizarea verificării administrative, a criteriilor de eligibilitate, a
criteriilor de selecție și a verificării pe eșantion, la nivelul GAL V.B. se va
întocmi și aproba Raportul de evaluare, care va include: proiectele eligibile,
proiectele neeligibile, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim și
proiectele retrase, după caz. Pentru fiecare cerere de finanțare declarată
eligibilă, se va menționa și punctajul aferent proiectului evaluat. Raportul de
evaluare a cererilor de finanţare va fi publicat pe pagina de internet a GAL V.B.,
iar toți solicitanții vor fi notificați privind rezultatul evaluării.

g) Depunerea și soluționarea contestațiilor

Pentru depunerea contestațiilor, solicitanţii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la
data primirii notificării dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la data postării
Raportului de evaluare pe site-ul GA L V . B : www.galvaleabuzaului.ro .
Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse.
Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la sediul GAL VB cu confirmare
de primire, sau prin e-mail, scanate, la adresa gvaleabuzaului@yahoo.com. La
depunere, contestaţiile vor primi un număr de înregistrare. Obiectul contestatiei va
fi strict legat de CF depusa de solicitant si cu referire la motivatia prezentata in
scrisoarea de informare si in conformitate cu criteriile anuntate in prezentul Ghid. Se
pot contesta motivele pentru declararea neeligibilitatii sau punctajul acordat unuia
sau mai multor criteria de selectie. Contestatia se va intocmi intr-un singur exemplar.
Contestatiile vor fi analizate de catre Comitetul de Solutionare a Contestatiilor,
ulterior se va intocmi Raportul de Contestatii. In baza Raportului final de solutionare
a contestatiilor, intocmit de catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor la nivelul
GAL VB si a Raportului de evaluare, Comitetul de Selectie va parcurge etapa de
selectieCF la nivelul GAL VB.

h) Întocmirea Raportului de selecţie a cererilor de finanţare

Raportul de selecție se realizează la nivelul GAL VB dupa ce au fost parcurse
toate etapele de verificare și include rezultatul obţinut în urma acestor verificări.
Rapoartul de selecție de la nivelul GAL VB conţine: Lista proiectelor selectate
pentru finanțare (ES) Lista proiectelor neselectate (EN), respectiv:- Proiecte
eligibile fără finanțare – care au punctaj ≥ 50 dar nu se încadrează în buget; -

http://www.galvaleabuzaului.ro
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Proiecte eligibile – care nu au îndeplinit punctajul minim;- Proiecte neeligibile;-
Proiecte retrase (RE).

j) Transmiterea proiectelor selectate la GAL Valea Buzaului catre OJFIR Buzau.

Reprezentantii GAL Valea Buzaului sau solicitantii vor depune la OJFIR Buzau
proiectele selectate de catre GAL, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la
raportul de selectie intocmit de GAL Valea Buzaului. La depunerea proiectului la
OJFIR Buzau trebuie sa fie present solicitantul sau un imputernicit al acestuia. In
cazul in care solicitantul doreste, il poate imputernici pe reprezentantul GAL VB sa
depuna proiectul la OJFIR Buzau. La nivelul OJFIR Buzau va fi depus un exemplar in
original. Copiile depuse in “Dosarul Cererii de Finantare” trebuie sa contina
mentiunea “conform cu originalul”. In vederea incheierii contractului de finantare,
solicitantii declarati eligibili vor trebui sa prezinte obligatoriu documentele specifice
precizate in cadrul cererii de finantare in original, in vederea conformitatii. Dosarul
Cererii de Finantare contine Cererea de finantare, insotita de anexele administrative
conform listei documentelor, legate intr-un singur dosar, astfel incat sa nu permita
detasarea si / sau inlocuirea documentelor. Toate CF vor fi insotite in mod obligatoriu
de : - Fisa de verificare a eligibilitatii, intocmita de GAL VB; - Fisa de verificare a
criteriilor de selectie, intocmita de GAL VB; - raportul de selectie intocmit de catre
GAL VB; - Copii ale declaratiilor persoanelor implicate in procesul de evaluare si
selectie de la nivelul GAL VB, privind evitarea conflictului de interese; - Raportul de
contestatii, intocmit de GAL VB, daca este cazul. Raportul de selectie va prezenta si
semnatura reprezentantului CDRJ Braila care a supervizat procesul de selectie.

La nivelul OJFIR Buzau urmeaza o procedura de evaluare, conform Ghidului de
implementare a sub-masurii 19.2.

CAPITOLUL 4 – CONTRACTAREA FONDURILOR

4.1 Prevederi generale.

Toate Contractele / Deciziile de Finantare se intocmesci si se aproba la nivel
CRFIR Constanta si se semneaza de catre beneficiar. Cursul de schimb utilizat este cel
valabil la data de 1 ianuarie a anului in care a fost luata decizia de acordare a
finantarii, respectiv anul semnarii contractului de finantare, publicat pe pagina web a
Bancii Central Europene : http://www.ecb.int/index.html.

Expertul CRFIR Constanta poate solicita informatii suplimentare beneficiarului in
vederea incheierii Contractului / Deciziei de finantare. Pe tot parcursul derularii
Contractelor / Deciziilor de finantare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului
daca este semnalata o neregula asupra aplicarii procedurii de evaluare, contractare si

http://www.ecb.int/index.html
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implementare ce ridica suspiciuni de frauda. In cazul in care se constata o neregula,
AFIR poate dispune incetarea valabilitatii angajamentului legal printr-o notificare
scrisa din partea AFIR, adresata beneficiarului, fara nicio alta forma si fara
interventia instantei judecatoresti.

4.2 Semnarea contractelor de finantare; modificarea contractelor de finantare;
incetarea contractului de finantare; implementarea contractelor / deciziilor de
finantare.

Semnarea contractelor de finantare, modificarea contractelor de finantare,
incetarea contractului de finantare precum si implementarea contractelor / deciziilor
de finantare se vor realiza pe baza ghidului de implementare a sub-masurii 19.2, ce
este publicat pe site-ul GAL VB sip e www.afir.madr.ro .

CAPITOLUL 5 – INFORMATII UTILE

5.1 Lista documentelor necesare pentru depunerea
CF, după caz:

Adresa de înaintare – Anexa 6; Declarația specimen de semnătură (Anexa 7);
Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi
desfășurate de fiecare expert formator propus; Certificatul constatator eliberat de
Oficiul Național al Registrului Comerţului; Documentele statutare inclusiv actele
adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, dacă este cazul (copie, cu
menţiunea „conform cu originalul”, semnată de reprezentantul legal al
solicitantului, pe fiecare pagină)

Hotărârea judecătorească de înfiinţare (copie, cu menţiunea „conform
cu originalul”, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină);
Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sau certificat emis de
Judecătorie sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al persoanei
juridice şi situaţia juridică a acesteia (original sau copie legalizată); Orice alt
document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie
care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu/fără
scop patrimonial constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
Actul de înființare al instituţiei cu mențiunea „conform cu originalul”, semnat şi
ştampilat de către reprezentantul legal al instituției. Alte documente relevante
cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de activitate/activităţile
specifice ale entităţii;

http://www.afir.madr.ro
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Situaţiile financiare înregistrate la Administraţia Financiară, pentru solicitant și
partener, după caz – bilanţ – formularele 10 și 20 pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz)
unde n este anul 2017;
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. (se va completa Anexa 4);
Certificate de atestare fiscală 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 valabile la data depunerii Cererii de finanțare;
Copia legalizată/copia lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” a extrasului de
la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are sediul, valabil la data depunerii documentelor
însoţitoare ale cererii de finanţare;
Copia legalizată/copia lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”
a documentelor relevante privind înfiinţarea instituţiei, precum şi documente
din care să reiasă că activitatea stabilită prin Acordul de parteneriat are
corespondent în obiectul de activitate precum şi punctele de lucru;
„Acord de parteneriat”, Anexa 2;
Anexa 12 – Fundamentarea bugetară;

Anexa 10 – Declarația de audit;
Documente (procese verbale, analize, studii, etc) prin care sunt identificate
nevoile de formare in teritoriul GAL VB.
Alte documente relevante.

5.2 Documente utile.
Pagina de internet a GAL Valea Buzaului ( www.galvaleabuzaului.ro)
Pagina de internet a MADR ( www.madr.ro)
Pagina de internet a AFIR (www.afir.ro )
Ghidul de implementare a sub-masurii 19.2.

5.3 Locatie si date de contact a Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea
Buzaului pentru depunerea de propuneri de proiect.
As GAL Valea Buzaului, Com Cislau, str Culturii, nr 64, jud Buzau, Punct Lucru:
str ………….
e-mail: gvaleabuzaului@yahoo.com; tel : 0784286202; 0784286203

http://www.galvaleabuzaului.ro
http://www.madr.ro
http://www.afir.ro
mailto:gvaleabuzaului@yahoo.com


ASOCIAŢIA GAL VALEA BUZĂULUI | Masura M3/3A - Sprijin pentru infiintarea si
dezvoltarea de structuri asociative

32


