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GHIDUL SOLICITANTULUI
Pentru accesarea Masurii M 9/6B OCROTIREA MOSTENIRII RURALE

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 DEFINITII SI ABREVIERI

SOLICITANT – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individual/
întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;
BENEFICIAR – persoană juridică/ persoană fizică autorizată / întreprindere individual/
întreprindere familială care a încheiat un Contract de Finanţare cu AFIR pentru accesarea
fondurilor europene prin FEADR;
CEDENT – agricultorul care cedează integral o exploatație agricolă înregistrată în Registrul
Unic de Identificare de la APIA și/ sau în Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/
Circumscripție Veterinară prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune unui alt
agricultor.
CESIONAR – agricultorul căruia i se transferă exploatația agricolă înregistrată în Registrul
unic de identificare de la APIA/ ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară prin acte de
proprietate și/ sau arendă/ concesiune.
CEREREA DE FINANȚARE – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea
obţinerii finanţării nerambursabile;
COFINANȚARE PUBLICĂ – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin
FEADR ‐ aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;
CONTRACT/DECIZIE DE FINANȚARE – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile
legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc
obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor,durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata,
precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care seacordă asistenţă financiară
nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelormăsurilor
cuprinse în PNDR 2014‐2020;
ELIGIBIL – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa
cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare şi Contractul de finanţare
pentru FEADR;
EVALUARE – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare
este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului
şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării;
FIŞA MĂSURII – Secțiune din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014‐2020 care descrie
motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele Măsurii, aria de aplicare şi
acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul
sprijinului;
SUBMĂSURA – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);
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EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (FERMĂ) – unitate 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;
DIMENSIUNE ECONOMICĂ (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a
exploatației agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile
Regulamentului CE nr. 1242 /2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații
agricole;
DOMENIUL AGRICOL ‐ conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările ulterioare,
pentru studii universitare, ramura de ştiinţe „Ingineria resurselor vegetale şi animale”, iar
conform HG nr. 844 /2002 cu modificările şi completările ulterioare, pentru studii liceale,
prin domeniul agricol se înţeleg profiluri încadrate la: agricultură, industrie alimentară,
silvicultură, protecţia mediului, inclusiv toate calificările care fac referinţă în titulatură la
domeniul agricol (ex. mecanică agricolă);
DREPTUL DE CREANȚĂ – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările
şi completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/ sau terenului care conferă
titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia
de construire/ desfiinţare şi este dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea
autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/ locaţiune se poate face numai
pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept;
DECIZIA DE finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR şi beneficiar, prin care se
stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata,
precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară
nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor
cuprinse în PNDR 2014 – 2020;
DERULAREA PROIECTULUI – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul
FEADR de la semnarea Deciziei de Finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a
proiectului ;
FONDURI NERAMBURSABILE – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice
în baza unor criteriide eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria
de finanțare a Măsurii și care nu trebuiereturnate – singurele excepții sunt nerespectarea
conditiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciuluiconform proiectului aprobat de
AFIR.
GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) – parteneriat public‐privat alcătuit din reprezentanți ai
sectoarelor public,privat și societatea civilă;
LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca
urmare aimplementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză
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„Liaisons Entre Actions deDeveloppement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni
pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;
MĂSURĂ – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor
(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);
REPREZENTANTUL LEGAL – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele
legale, desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului;
STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ‐ Document ce trebuie transmis de potențialele
GAL‐uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest
document se stabilesc activitățile și resurselenecesare pentru dezvoltarea comunităților
rurale și măsurile specifice zonei LEADER;
ZI – zi lucrătoare.
IMPLEMENTARE PROIECT – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul
FEADR de la semnarea Contractului/ Deciziei de Finanțare până la data depunerii ultimei
tranșe de plată;
DURATA DE EXECUȚIE a proiectului aferent Deciziei de Finanţare (implementare proiect) ‐
reprezintă perioada de maxim 3/ 5 ani (pentru sectorul pomicol) de la data aprobarii
Deciziei de Finanţare şi include termenul de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării
cererii pentru tranşa a doua de sprijin, aferente plăţii acestei tranşe; DURATA DE
MONITORIZARE a proiectului aferent Deciziei de Finanţare – reprezintă perioada de 3 ani
calculată de la data efectuarii plăţii tranșei a doua de sprijin.
SPRIJIN NERAMBURSABIL – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia
Uniunii Europene şi a Guvernului României;

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

1.2 Legislatie nationala si europeana aplicabila masurii

Legislație UE

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane Directiva 98/83/EC privind
calitatea apei destinate consumului uman R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
R(UE) nr. 1303/2013 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 și
de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE)
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nr. 1303/2013 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr.
1305/2013

Legislație Națională

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor
profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și
durata de școlarizare;
Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ‐ republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;

1.3 Descrierea generală a măsurii
Conform analizei diagnostic și analizei SWOT patrimoniul clasat este într‐o stare avansată de

degradare. Pierderea tradițiilor duc la degradarea patrimoniului imaterial. Din aceste motive
teritoriul își pierde din atractivitate. Teritoriul are o tradiție seculară în ruralitatea pastorală care se
păstrează încă, dar este pe cale de dispariție.

Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura contribuie la
realizarea obiectivului iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale măsurii Ocrotirea moștenirii rurale sunt:
‐ refondarea identității locale prin restaurarea patrimoniului material și revigorarea

patrimoniului imaterial
‐ valorificarea resurselor locale naturale, antropice și imateriale într‐un brand local Plaiul

Buzăului care să promoveze teritoriul, produsele și serviciile locale
‐ susținerea unui sector de turism care să promoveze teritoriul și economia locală
‐ creșterea capacității de formulare de politici publice
‐ consolidarea identității locale
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a

dezvoltării economice în zonele rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
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Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele

rurale 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: M10 / 6B: Susţinerea dezvoltării zonei Leader

prin organizarea de evenimente.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile M8 / 6B:

Dezvoltarea satelor
Măsura contribuie la priorităţile
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale
prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

Asumăm că măsura se aplică sinergic cu măsurile: M5/ 6A: măsura non‐agricol, M6/ 6A: Investiții
pentru ocuparea grupurilor marginalizate, M7/ 6B: Servicii de baza pentru economie şi pentru
populația rurala (centre comunitare multifuncționale), M8/ 6B: Dezvoltarea satelor, M10/ 6B:
Susținerea dezvoltării zonei Leader prin organizarea de evenimente, M11/ 6C: IT& C, contribuind la
realizarea priorităţii P6.

CAP 2 Prezentarea Masurii M9/6B Ocrotirea mostenirii rurale

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile.
Beneficiari directi:

Beneficiari direcți:
 Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora.
 Societăţi şi întreprinderi private, ONG‐uri, așezăminte culturale şi Instituții de cult, proprietari

de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu), sau care prezintă
document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va
restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare.

 Societăţi şi întreprinderi private, ONG‐uri care au calitățile necesare, pot aplica pentru elaborare
de studii și proiecte, istoriografii locale, întocmirea listei obiectivelor de interes local; Societăţi
şi întreprinderi private, ONG‐uri care pot aplica pentru reabilitarea, renovarea, dotarea de spaţii
destinate păstrării şi transmiterii de meşteşuguri, tradiţii şi alte tipuri de activităţi tradiţionale;
reabilitarea şi refunctionalizarea de obiective/ construcţii (de exemplu mori de apă sau prese de
ulei, cuptoare de ars cărămidă, etc.), care păstrează caracteristicile patrimoniului construit
tradițional, autentic.

 Cultele religioase pot aplica pentru proiectele care urmăresc includerea unei clădiri pe lista de
monumente, precum și pentru restaurarea bisericilor, cimitirelor și a altor obiective aflate în
proprietatea parohiilor.

 ONG‐uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale,
case muzeu) dar care prezintă un acord/convenţie scrisă între ONG și persoanele fizice
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proprietari de clădiri vechi/construcţii tradiţionale, în cadrul căruia proprietarul își asumă
obligația de a nu înstrăina clădirea/ construcţia tradiţională și de a nu modifica
aspectul/funcţionalitatea clădirii/ construcţiei tradiţionale pe o perioadă de minim 5 ani de la
terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în funcțiune a clădirii/ construcţiei
tradiţionale, precum și faptul că va asigura vizitabilitatea imobilului sau părții de imobil renovat.

 Parteneriat fără personalitate juridică ‐ entitate publică sau privată juridică semnatară a
acordului de parteneriat cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de GAL

 GAL‐ul

Beneficiari indirecti:
Populația zonei LEADER, turiști

Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor /
orasului. Reprezentantul legal al comunei / orasului poate fi primarul sau inlocuitorul de
drept al acestuia. Reprezentantul legal al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara este
presedintele consiliului de administratie, in conformitate cu Legea nr 215 /2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Puntul
/ punctele de lucru, dupa caz, ale solicitantului trebuie sa fie situate in teritoriul GAL Valea
Buzaului.

2.2 Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului.

Atentie! Cladirile / monumentele din patrimoniul cultural imobil de interés local de clasa
(grupa) B trebuie sa se regaseasca in Lista monumentelor istorice 2015, conform Ordinului
Ministrului Culturii si Cultelor nr 2.314/2004, astfel cum a fost modificata si completata
conform Ordinului Ministrului Culturii nr 2.828/2015. In cazul in care clasarea bunului imobil
s‐a realizat dupa ultima modificare a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia
Ordinului ministrului culturii de clasare si copia Monitorului Oficial al Romaniei Partea I in
care a fost publicat.

Atentie! Pentru justificarea conditiilor minime obligatorii specifice proiectului
dumneavoastra este necesar sa fie prezentate in cuprinsul Studiului de Fezabilitate /
Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie tóate informatiile concludente,
informatii pe care documéntele justificative anéxate le vor demonstra si sustine.

Important! Spatiul rural eligibil al GAL Valea Buzaului cuprinde totalitatea comunelor
partenere ca unitati administrativ teritoriale impreuna cu satele componente. Orasul
Patarlagele, impreuna cu satele apartinatoare, un sunt eligibile.

 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoría beneficiarilor eligibili.



ASOCIAŢIA GAL VALEA BUZĂULUI | GHIDUL M9 / 6 B OCROTIREA MOSTENIRII RURALE 11

Se vor verifica actele juridice de infiintare si functionare, specifice fiecarei
categorii de solicitanti.

 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacítate de plata.
Se vor verifica declaratia pe propia raspundere, Buletinul Procedurilor de

Insolventa, alte documente specifice, dupa caz, fiecarei categorii de solicitanti.
 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala /

regionala / judeteana / locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii.
Se va verifica extrasul din strategie din care resulta ca investitia este in corelare cu

orice strategie de dezvolatre nationala / regionala / judeteana / locala aprobata,
corespunzatoare domeniului de investitii, precum si copia hotararii de aprobare a
strategiei.

 Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute
prin masura.
Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat in baza informatiilor din SF / DALI,

intocmite conform legislatiei in vigoare privind continutul cadru al documentatiei
tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii, precum si in baza Certificatului de Urbanism.
La SF / DALI se vor atasa, dupa caz, urmatoarele documente:
 Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice

deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru
Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr 422 / 2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre
finantare face parte din patrimoniul cultural de interés local – clasa (grupa) B si
ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata)
Si

 Dovada eliberata de Muzeul judetean prin care se certifica verificarea
documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu
carácter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare
nerambursabila (OG nr 43 / 2000, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare).

Pentru proiectele care vizeaza interventii asupra obiectivelor de patrimoniu,
documentatia va fi intocmita conform Deciziei nr 4300 / VN / 03.11. 2005 privind
únele masuri pentru imbunatatirea activitatii in domeniul avizarii, elaborata de
Ministerul Culturii, pentru investitii de restaurare / conservare a obiectivelor de
patrimoniu si a Dispozitiei nr 5596 – VN/01.08.2007 pentru completarea Dispozitiei
nr 4300 / VN/03.11.2005.
Elaborarea documentatiilor tehnice se face doar de catre specialisti sau experti



ASOCIAŢIA GAL VALEA BUZĂULUI | GHIDUL M9 / 6 B OCROTIREA MOSTENIRII RURALE 12

atestati de Ministerul Culturii.
Interventiile asupra monumentelor istorice se face numai pe baza si cu respectarea
avizului emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii, exceptie de la aceasta o fac documentatiile
de restaurare a componentelor artistice decoratiuni murale, pictura murala, etc,
ale caror avize sunt emise doar de Ministerul Culturii.

 Investitia sa se realizeze in spatiul rural al GAL Valea Buzaului.
Se vor verifica urmatoarele documente:
 Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei, intocmit conform

legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei si
in situatia in care, in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public,
investitiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse in domeniul public sau
sunt incluse intr.‐o pozitie globala, solicitantul trebuie sa prezinte:
= Hotararea / Hotararile consiliului local privind aprobarea modificarilor si /

sau completarilor la inventar, in sensul includerii in domeniul public sau
detalierii pozitiei globale existente cu respectarea prevederilor art 115 alin (7)
din Legea nr 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, in privinta supunerii acesteia controlului
de legalitate al prefectului, in conditiile legii (este suficienta prezentarea
adresei de inaintare catre institutia prefectului pentru controlul de legalitate)
Sau
= Documente doveditoare ale dreptului de proprietate / dreptul de uz, uzufruct,
superficie, servitute / administrare al ONG‐urilor, unitatilor de cult,
persoanelor fizice autorizate / societatilor comerciale pe o perioada de 10 ani,
asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrari, conf cererii de finantare
(CF).

 Introducerea investitiei din patrimoniul cultural de clasa (grupa) B in circuitul turistic,
la finalizarea acesteia.

Se va verifica “Declaratia pe propia raspundere” data de solicitant din care sa
reiasa ca dupa realizarea investitiei din patrimoniul cultural de clasa (grupa) B,
aceasta va fi inscrisa intr.‐o retea de promovare turística.

 Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea / mentenanta investitiei pe o
perioada de mínimum 5 ani, de la ultima plata.

Se va verifica daca solicitantul a depus angajamentul de a suporta cheltuielile de
mentenanta a investitiei pe o perioada de mínimum 5 ani de la data efectuarii ultimei
plati. Indeplinirea acestui criteriu va fi demonstrata in baza Hotararii / Hotararile
Consiliului Local / Hotararea Adunarii Generale specifice fiecarei categorii de
solicitanti (ONG, Unitate de cult, Persoana fizica autorizata, Societate comerciala),
pentru implementarea proiectului cu referiré la urmatoarele puncte obligatorii: ‐
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necesitatea si oportunitatea investitiei; ‐ lucrarile vor fi prevazute in bugetul
solicitantului pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul in care se obtine
finantarea; ‐ angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere / mentenanta a
investitiei pe o perrioada de mínimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati; ‐
caracteristici tehnice ale investitiei / investitiilor propuse ( lungimi, arii, volumen,
capacitati, etc); ‐ nominalizarea si delegarea reprezentantului legal al solicitantului
pentru relatia cu GAL / OJFIR / AFIR in derularea proiectului; ‐ detalierea activitatilor
social / culturale.

2.3 Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile.

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru proiecte de investiții:

‐ Proiectarea, elaborarea documentaţiei tehnico‐economice conform H.G.28/2008
‐ Lucrări construcţii‐montaj, cu păstrarea aspectului original al clădirii;
‐ Renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost stricat sau reabilitarea,
renovarea, dotarea* de spaţii destinate păstrării şi transmiterii de meşteşuguri, tradiţii şi
alte tipuri de activităţi tradiţionale; reabilitarea şi refunctionalizarea de obiective/
construcţii (de exemplu mori de apă sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămidă, etc.), care
păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic;
‐ Mutarea şi reconstrucţia clădirilor vechi pe un amplasament nou (case, șure, etc.)
‐ Renovarea faţadei unei clădiri;

Cheltuielile eligibile:

‐Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv

onorariile pentru consultanta privind durabilitatea económica si de mediu, taxele pentru
eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr 1305 / 2013, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cele privind obtinerea avizelor, acordurilor
si autorizatilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.
Cheltuielile pentru consultanta in vederea organizarii procedurilor de achizitii sunt eligibile.
Costurile generale cu onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru
consultanta privind durabilitatea económica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate /
documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, se vor incadra in limita a 10 % din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj.
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Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea
aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul(UE)
nr. 1305/ 2013 cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc următoarele
condiții:
a)sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize,
acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau
rezultă din cerințele minime impuse de PNDR2014‐2020;
b)sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de
mediu,
studiu de fezabilitate , proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție,
întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
c)sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor
de
construcții‐montaj.
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă
respectă condițiile anterior menționate şi se vor de contaproporțional cu valoarea fiecărei
tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru
întocmirea dosarului Cereriide Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei
tranşe de plată.
Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie,
aferente
cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri/sub‐măsuri din PNDR
2014‐2020, inclusiv pentru masura M9 / 6B trebuie întocmite potrivit prevederilor legale
în vigoare.
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind
conţinutului‐cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii".
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură
cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
b)sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii
costurilor;
c)sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat
cu AFIR;
d)sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile,
verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

2.4 Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile.

 Construirea, amenajarea şi dotarea spaţiilor de locuit
 Investiţii în domeniul producţiei şi serviciilor



ASOCIAŢIA GAL VALEA BUZĂULUI | GHIDUL M9 / 6 B OCROTIREA MOSTENIRII RURALE 15

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.”

Cheltuielile neeligibile generale sunt:
Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente second hand; cheltuieli efectuate

inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia costurilor definite la
art 45, alin 2 lit c) din Regulamentul (UE) nr 1305 /2013, cu modificarile si completarile
ulterioare care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; cheltuieli cu
achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane; cheltuieli
cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile în cazul
contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contráctele de leasing, cum ar fi marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de
asigurare; cheltuieli neeligibile în conformitate cu art.69, alin(3) dinR(UE)nr.1303/2013 și
anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma
unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
b.achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; c. taxa pe valoarea
adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei
naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.
Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de
Guvern nr.226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementarea
Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada
2014–2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile neeligibile specifice sunt: Contribuția în natură; Costuri privind închirierea de
mașini, utilaje, instalații și echipamente; Costuri operaționale inclusiv costuri de
întreținere și chirie.

2.5 Criterii de selectie a proiectului.

Criteriile de selectie si punctajele aferente sunt:

 Proiecte in scop turistic / activitati generatoare de venit – 25 pct.
 Proiecte valorificate in scop cultural / socio‐cultural / de pastrare a traditiilor / de a

oferi programe pentru comunitate.
In functie de numarul de activitati socio‐culturale planifícate:

‐ Mai mare sau egal cu 12 activitati / an – 25 puncte.
‐ Intre 6 si 11 activitati / an – 15 puncte.
‐ Sub 6 activitati / an – 10 puncte.
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 Vechimea cladirii:
‐ 1940 ‐1900 – 10 pct.
‐ 1900 – 1850 – 20 pct.
‐ Inainte de 1850 – 30 pct.

 Schimbarea functiei unei cladiri vechi – 20 pct.

TOTAL 100 pct

Punctajul minim, pentru aprobarea proiectului, va fi de 20 pct.

2.6 Intensitatea sprijinului acordat:

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor
eligibile este de până la 100% pentru proiectele negeneratoare de venit și 90% pentru proiecte
generatoare de venit.
Valoarea unui proiect va fi de maximum 20.000 de euro si minimum 5000 euro.

Suma totala in cadrul acestui apel de selectie este de 40 000 Euro.

CAPITOLUL 3. DEPUNEREA PROIECTELOR

Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul (punctul de lucru) GAL Valea
Buzaului, din com. Cislau, Calea Mihai Viteazu, nr 164A, Jud. Buzau, sub forma cererii de
finanțare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Acesta va folosi formularul‐
cadru de cerere de finanțare postat pe site‐ul www.galvaleabuzaului.ro ,in vigoare la
momentul lansării apelului de selecție, ca anexă la Ghidul solicitantului.

Informatiile cu privire la perioada de depunere a proiectelor, alocarea financiara pe
sesiune se vor gasi in Calendarul estimativ, respectiv Calendarul modificat postate pe pagina
web a GAL Valea Buzaului și afișate la sediile primăriilor partenere GAL.

În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere
versiunea în vigoare a Ghidului de implementare a Sub‐măsurii 19.2, disponibil pe pagina de
internet a AFIR (www.afir.madr.ro) la momentul publicării apelului de selecție.

Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi finantat este
de 20 puncte.

Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul
altei măsuri din PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL.

http://www.galvaleabuzaului.ro
http://www.afir.madr.ro
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De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru finanțare în aceeași
sesiune anuală, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen
dovada cofinanțării și/sau proiectul tehnic, solicitate prin Notificarea privind semnarea
contractului de finanțare, conform prevederilor HG nr. 226/2015, cu completările și
modificările ulterioare, acesta poate depune doar în sesiunile lansate de GAL în anul
următor.

CAPITOLUL 4. COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE
FINANTARE

Atenție! Cererile de Finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul
GAL la momentul lansării apelului de selecție (format editabil). În cazul proiectelor de
investiții și a proiectelor cu sprijin forfetar, Cererile de Finanțare vor fi cele aferente
măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014‐2020, adaptate de GAL prin selectarea modelului
de cerere de finanțare corespunzător măsurii ale cărei obiective/priorități corespund/sunt
similare informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL selectată de către DGDR –
AM PNDR.

Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită
de anexele prevăzute în modelul standard.

Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele
obligatorii de anexat la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele precizate în
modelul‐cadru. Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face
conform modelului standard adaptat de GAL.

Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea
secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate
conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare.

Cererea de Finanțare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi
relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor
rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru
completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia
trebuie să le îndeplinească. Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în
conformitate cu Ghidul de Implementare aparține solicitantului. Depunerea cererilor de
finanțare se va realiza pe suport tipărit
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Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform
modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor,
anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la
respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.
Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română.

Cererea de Finanţare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi
relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor
rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor programului.

Verificarea dosarelor cererilor de finantare de catre GAL VB

Conformitatea si eligibilitatea efectuata de GAL

La nivelul GAL – Valea Buzaului, va functiona un Comitet de Selectie, format din
membri GAL, care este responsabil cu selectarea proiectelor depuse in cadrul GAL, asa cum
se specifica si in SDL‐ul GAL V.B.

În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului
cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie
prezenţi cel puţin 50% din membri comitetului de selectie, din care peste 50% să fie din
mediul privat şi societate civilă.

Echipa administrativa , in colaborare cu Consiliul Director va stabili, (inaintea lansarii
apelului de selectie), punctajul aferent criteriilor de selectie, precum si criteriile de
departajare al proiectelor cu punctaj egal.

Pentru acest criteriu se va tine cont de prioritizarea proiectelor din SDL;

‐ efectuarea verificarii conformitatii si eligibilitatii proiectului cu respectarea criteriilor de
eligibilitate din SDL;

‐ Selectia proiectelor va fi facuta de comitetul de selectie al GAL VB in functie de criteriile
elaborate pentru fiecare masura din SDL;

Solicitantul depune proiectul, in perioada de depunere specificata in apelul de
selectie, la sediul GAL V. Buzaului, in doua exemplare, fiind inregistrat intr‐un registru
special si apoi se va verifica conformitatea de catre angajatii GAL. Dosarul Cererii de
Finantare (original si copie), plus doua CD‐uri cu tóate documéntele scanate (pentru fiecare
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exemplar), numerotat, stampilat, semnat , opisat si legat, va fi insotit de o adresa de
inaintare (conform model).

Daca proiectul nu a fost declarat de doua ori neconform in cadrul aceluiasi apel de
selectie intra in procesul de verificare a conformitatii. Daca a fost declarat neconform de
doua ori atunci se respinge si nu mai este acceptat pentru verificarea conformitatii.

Verificarea eligibilitatii proiectelor este realizata de catre doi angajati (evaluatori
externi dupa caz) ai GAL VB, ce au atributii clar stabilite in fisa de post privind competente
de evaluare a proiectelor/evaluatori externi dupa caz. Se verifica criteriile de eligibilitate
utilizandu‐se principiul “4 ochi” si apoi se completeaza fisa de eligibilitate.

Se verifica eligibilitatea tehnica si financiara prin verificarea eligibilitatii
solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului,
studiul de fezabilitate (daca este cazul) si a tuturor documentelor anexate. In cazul in care
expertul considera ca pentru verificarea unui criteriu de eligibilitate sunt necesare
informatii suplimentare, acestea pot fi solicitate o singura data.

Diferentele intre informatiile din cererea de finantare si constatarile in teren se vor
consemna intr‐un rapor de selectie, ce este inregistrat intr‐un registru special elaborat
pentru o astfel de activitate, apoi se vor completa rezultatele elegibilitatii in fisa de
eligibilitate.

Pentru solutionarea contestatiilor (daca este cazul), Comitetul de Solutionare al
Contestatiilor proiectelor (persoane diferite fata de CS). Pentru validarea voturilor se
aplica tot regula “dublului cvorum”, prezentata la procedura anterioara. Se va completa un
raport de solutionare contestatii . Daca in termenul legal nu vor exista contestatii se va
completa un “Raport final de selectie” de catre Comitetul de Selectie, ce va fi identic cu cel
intermediar.

CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA FONDURILOR (sprijinului)

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe
teren dacă este cazul (pentru proiectele de investiții), experții CRFIR vor transmite către
solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de
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finanțare , care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt
atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată. O copie a formularului va
fi transmisă spre știință GAL‐ului.

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a
semna Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a
renunțat la sprijinul financiar nerambursabil.

Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la
nivel CRFIR și se semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de
Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare
pentru proiecte aferente sub‐măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de
minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–
01).

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții se vor
respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de
procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru
proiecte aferente sub‐măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis
aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01–
01)/modificare contracte ‐ Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I:
Modificarea contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 01‐02), în
funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de
finanțare utilizată.

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: − pentru măsurile pentru care
regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul euro‐leu de la data de
1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul
semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene
http://www.ecb.int/index.html; − pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în
plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil
pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectivă.

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea
încheierii Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.

Ghidul de implementare a Sub‐m ă surii 19.2 ‐ versiunea 01 27 Informaţiile din Ghidul
de implementare nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. În cazul neîncheierii sau încetării
Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub‐măsura 19.2, CRFIR are obligația de a transmite
către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare.

Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în
vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era
încadrat proiectul neîncheiat/încetat.

În cazul proiectelor pentru care nu s‐au încheiat Contracte de finanțare, precum şi
în cazul Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de
finanțare, exemplar copie, în format electronic (CD).
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Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune
reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de
evaluare, contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se
constată că s‐a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a
Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității
angajamentului legal printr‐o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului,
fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.

Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de
investiții/cu sprijin forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL‐ului
orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la
indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.

Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către
beneficiar poate fi modificat, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I –
Prevederi generale, numai dacă circumstanţele executării proiectului s‐au schimbat
începând de la data iniţială a semnării Contractului.

Orice modificare a Contractului de finanțare se va face în baza unor motive
justificate și întemeiate și doar cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiei în care
intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile și a situației în care
intervin modificări procedurale, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris
beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.
Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanţare
numai în cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificările nu pot avea efect
retroactiv.

Nu sunt acceptate modificările care afectează criteriile de eligibilitate și selecție în
baza cărora proiectul a fost selectat. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și
prevăzută în Contract nu poate fi depăşită.

Beneficiarul trebuie să solicite în scris Autorității Contractante orice modificare a
Contractului de finantare, inclusiv a anexelor acestuia, completând Formularul C 3.1L ‐
,,Notă explicativă pentru modificarea Contractului de finanțare”.

Formularul C 3.1L se va prelua din Manualul de procedură pentru implementare –
Secțiunea I Modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare (cod manual: M
01 – 02), care poate fi consultat pe pagina de internet a AFIR .

Modificările Contractului de finanțare (C1.1L) se pot realiza prin:
Act adițional (formular C 3.3.4L) – aprobat la nivelul CRFIR;
Notă de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare

(formular C 3.2.2L) – încheiată la nivelul OJFIR;
Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.3L) –

elaborată și transmisă de CRFIR.
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Scopul modificării Contractului trebuie să fie strâns legat de natura proiectului
definită prin Contractul de finanțare. Aceste documente devin parte integrantă a
Contractului de finanțare. I.

Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin act
adițional:

‐ Modificările financiare de peste 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în
cadrul fiecăruia dintre capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli
eligibile;

‐ Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca
urmare a efectuării  de realocări financiare/neavizării/avizării procedurilor de
achiziție/alte situații temeinic justificate;

Prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată în cadrul Contractului
de finanțare, peste termenul maxim de șase luni, cu maximum șase luni, fără aplicarea de
penalități;

‐ Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata
maximă de valabilitate prevăzută în Contractul de finanțare;

‐ Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a
acestuia;

Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi
depune la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile documentul care atestă că este
înregistrat ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale în vigoare (OUG
nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare);

‐Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul
implementării Contractului de finanțare (ex. schimbarea cerințelor pentru experți, așa cum
sunt acestea menționate în Cererea de Finanțare).

În toate situaţiile menţionate mai sus, expertul desemnat din cadrul SLIN ‐ OJFIR
verifică dacă beneficiarul demonstrează prin documente justificative oportunitatea și
viabilitatea modificărilor, urmărindu‐se inclusiv respectarea încadrării în valoarea angajată
prin Contractul de finanțare.

Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de
finanțare:

‐Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar;
‐ Bugetul indicativ actualizat propus, după caz;
‐ Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz); În situaţia în care

beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării proiectului, plătitor de
TVA şi astfel va depune Bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu valoarea TVA calculată
de la data când devine plătitor de TVA.

II. Următoarele modificări ale Contractului de finanțare se întocmesc prin
intermediul Notei de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare:
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Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului. În cazul solicitării de înlocuire a
reprezentantului legal al beneficiarului, se verifică dacă:

‐ noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ
privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform
statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective;

‐ noul Reprezentant legal al proiectului a depus cazierul judiciar care să ateste lipsa
înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico‐financiar.

Dacă se regăsesc înscrisuri cu caracter penal în domeniul economico‐financiar
solicitarea nu se aprobă; ‐ a fost prezentat specimenul de semnătură al noului reprezentant
legal;

‐ a fost prezentată copie după actul de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea
de către beneficiar a versiunii scanate a actului de identitate, conform prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/2016).

Schimbarea sediului social al beneficiarului. În cazul solicitării de schimbare a adresei
sediului social menționată în Contractul de finanțare, se verifică dacă beneficiarul a depus
documentul/documentele care atestă şi fundamenteză modificarea (Nota explicativă).
Schimbarea contului bancar/de trezorerie și/sau a instituției financiare bancare pentru
proiectul PNDR.

În cazul solicitării de modificare a contului bancar/de trezorerie și/sau a instituției
financiare înscrise în Contractul de finanțare/nota de schimbare a contului
bancar/trezorerie aprobată anterior, se verifică dacă la Nota explicativă beneficiarul a
atașat în original, acordul scris al instituției financiare înscrise în Contractul de
finanțare/Nota de aprobare şi adresa de confirmare a noului cont şi a instituției financiare
aferente.

În cazul în care instituția financiară bancară/Trezoreria rămâne aceeaşi şi se
modifică doar codul IBAN al contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică
în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituția financiară
bancară/Trezorerie, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută) se verifică dacă
beneficiarul a depus adresa de la instituția financiară în original, în care se specifică
modificarea codului IBAN al contului.

Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial
în cadrul fiecăruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de
cheltuieli eligibile.

Totalitatea rectificărilor bugetare aplicate unui capitol nu trebuie să depășească 10%
din suma înscrisă iniţial în Contractul de finanțare la capitolul respectiv. În situația depășirii
acestui plafon, modificarea se va realiza prin Act Adițional.

În cazul realocărilor şi rectificărilor bugetare, se verifică valorile din bugetul
rectificat de către beneficiar, prin raportare la documentele care fundamentează
propunerea de modificare.
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Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de
execuție, precum: ‐ modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora (numărul de
rapoarte de activitate intermediare nu este considerat activitate);

‐ numărul de participanți la evenimente (cu încadrarea în limita minimă de 10/20
participanți la acțiunile de formare/informare);

‐ schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea
acesteia;

‐ modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în
durata inițială a contractului;

‐ modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final. În
cazul modificării calendarului de implementare, beneficiarul va anexa la Nota explicativă și
calendarul de implementare refăcut.

Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe
parcursul implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate etc.).
Aceste modificări, care nu fac obiectul unui Act adițional, vor fi instrumentate la nivelul
OJFIR prin intermediul ,,Notei de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de
finanțare, cu aprobarea Directorului OJFIR.

Procesarea documentelor în vederea întocmirii Actelor adiționale/Notelor de
aprobare se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru
implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare
(cod manual: M 01 – 02).

Formularele generale utilizate de către experții CRFIR/OJFIR pe parcursul derulării
procesului de amendare a Contractului de finanțare vor fi preluate din Manualul de
procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de
finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02) și adaptate, după caz. III.
Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Notificare privind
modificarea Contractului de finanțare: modificări ale legislației aplicabile finanțării
nerambursabile care impun modificarea Contractului de finanțare și/sau a anexelor;
modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea Instrucţiunilor de plată şi de
achiziţii/prevederilor generale ale Contractului de finanțare, urmare modificării/actualizării
manualului de procedură aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. În
cazul în care pe durata derulării Contractului de finanțare intervin modificări procedurale
(inclusiv corelări procedurale) sau modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării
nerambursabile incidente Contractului, Autoritatea Contractantă va iniția procesul de
modificare a Contractului de finanțare, prin transmiterea unei Notificări privind modificarea
Contractului de finanțare (formular C 3.2.2.1L).

Beneficiarul are obligația de a se conforma modificărilor comunicate de CRFIR, data
intrării în vigoare a modificărilor fiind data confirmării luării la cunoștință de către
beneficiar (inclusiv prin confirmare de primire pe fax, confirmare de citire pe e‐mail).
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Documentul de modificare a Contractului de finanțare (act adițional/notă de
aprobare/notificare) devine parte integrantă a Contractului de finanțare.

Notă În cazul fiecărei modificări de contract, prin Act adițional/Notă de aprobare
privind modificarea Contractului de finanțare/Notificare privind modificarea Contractului de
finanțare, AFIR va transmite și către GAL o copie a acestora.

Beneficiarul poate depune contestație cu privire la decizia privind Actul
adițional/Nota de aprobare la structurile teritoriale ale AFIR/AFIR central, cu încadrarea în
termenul de 10 zile de la data primirii de către beneficiar a deciziei privind Actul
adițional/Nota de aprobare.

Soluționarea contestațiilor depuse de beneficiari se va realiza în conformitate cu
prevederile Manualului de procedură pentru implementare ‐ Sectiunea I:

‐Modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare (Cod manual M01‐02).

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE Dacă pe parcursul perioadei de
implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată neîndeplinirea de către
beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare sau omisiunea
notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează Contractul de
finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara
procedura de încetare a Contractului de finanțare în conformitate cu prevederile Anexei I –
"Prevederi generale" și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost
efectuate plăți).

D Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare a
solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care
beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data
încetării Contractului.

Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL.

CAPITOLUL 6. AVANSURILE

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, în procent de 100% din suma avansului.

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar
şi AFIR. Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la
expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv
la ultima tranşă de plată.
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Garanţia prevăzută mai sus trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de
timp mai mare cu 15 zile calendaristice faţă de durata de execuţie a contractului.

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

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

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

CAPITOLUL 7. ACHIZITIILE

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) beneficiarii vor aplica fie legislația de
achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții pentru
beneficiari publici, 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.

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind
achiziţiilepublice/private ‐ anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea
cheltuieliloraferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

CAPITOLUL 8.TERMENELE LIMITA SI CONDITIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE
PLATA A AVANSULUI SI A CELOR AFERENTE TRANSELOR DE PLATA

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).
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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) suntdisponibile la OJFIR sau pe site‐ul AFIR
(www.afir.info).

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în
prevederile OUG nr.49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de
finanțare, conform dispozițiilorManualului de procedură și a Ghidului de implementare.

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la
confirmarea plății, în termende maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL
cu privire la sumele autorizate și rambursateîn cadrul proiectului

CAPITOLUL 9.MONITORIZAREA PROIECTULUI

Pe durata de valabilitate a contractului, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia
furnizării Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a
oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de
monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Programul de comercializare, parte
integrantă din Cererea de finanţare şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.14(2).

Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante.

Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare, se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a
anului următor datei de închidere a programului, comunicată oficial de către Comisia
Europeană prin emiterea declaraţiei finale de închidere, cu excepţia cazului în care normele
europene prevăd un termen mai mare.

Monitorizarea are ca scop urmarirea stadiul implementarii proiectelor din SDL, permite
colectarea sistematică şi structurarea periodica a datelor cu privire la activităţile
desfăşurate, rapoarte intermediare/ finale, CP intermediare /finale, indicatori de
monitorizare, etc.

Monitorizarea efectuata de GAL are doua componente
-monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
‐monitorizarea proiectelor contractate;

Indicatorii de monitorizare:
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‐populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite.
Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă trebuie axate pe valoarea adăugată a

abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru a asigura un management adecvat.

CAPITOLUL 10. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
PENTRU ACCESAREA MASURII M8/6B

10.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare Documentele obligatorii care
trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:
1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţ

ii,
întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei teh
nico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei d
e elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii). Pen
tru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe am
plasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte ant
erior finantate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebu
ie să depună un raport de expertiză tehnico‐economică din care să reiasă stadiul invest
iției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiuni
le pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu val
orile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau total su
nt neeligibile si se includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.
2. Certificat de Urbanism / Autorizatie de
construire, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii

nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii.
2.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit
conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
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atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după M
onitorul Oficial). și
2.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile car
e fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie
globală.
Important! Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice direc
te de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltu
ielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase –
a se vedea planul financiar. nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărâ
rea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la in
ventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau

clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectareaprevederilor art. 115 alin. (7) din Le
gea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei p
ublice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în con
diţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectul
ui pentru controlul de legalitate). Sau avizul administratorului terenului aparţinând dom
eniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) 3.3 Document
e doveditoare de către ONG‐uri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufr
uct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la
care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea A
dunării Generale în cazul ONG
pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Loc
al/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): necesitatea, oportunitatea și potenţialul econo
mic al investiţiei; 
lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţ
iei în cazul obţinerii finanţării; angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a in
vestiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; caracteri
stici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); agenţii economici deserviţi direct de
investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); nominalizarea reprezentantului legal al c
omunei/ADI pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. Angajamentul de asigurare
a cofinantarii, daca este cazul. Modelul de hotarare a consiliului local este orienta

tiv! 6.1. Certificat de înregistrare fiscală

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si ir
evocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
şi 6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI.
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7.Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al co
ntului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de sol
icitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor
eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţi
i care au mai beneficiat
de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 9.1
Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică sau

9.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate public
ă, dacă este cazul.
. sau 10. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că
beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţion
are, dacă este cazul. 11. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine de
numirea, adresa, activitateadesfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoare
a totală a investiţiei, pentru fiecareinvestiţie accesibilizată şi a institutiilor ‐ sociale și de in
teres public deservite direct de proiect.
12.Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru dom
eniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul ve
rificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
13. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice st
rategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespun
zătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
14. Copie,document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 15. Extras d
e cont care confirma cofinantarea investitiei, daca este cazul. 16. Alte documente justifi
cative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE!Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termen
ul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

10.2 Documente necesare in faza de contractare a proiectului.

1. Certificat care sa ateste lipsa datoriilor fiscale ( certificat atestare fiscala ANAF).
2. Cazier juridic pentru reprezentantul legal.
3. Documente de la banca / trezorerie cu dátele de identificare ale bancii / trezoreriei si

ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, trezoreriei, codul
IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu AFIR).
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4. Proiectul Tehnic al proiectului (dupa caz).
5. Alte documente justificative (dupa caz).

Documentele trebuie sa fie valabile la data semnarii Contractului de Finantare,
termenul de valabilitate al acestora fiind in conformitate cu legislatia in vigoare.

ANEXE:
Formularele pot fi descarcate direct de pe pagina de internet a GAL Valea Buzaului:
galvaleabuzaului.ro sau pot fi solicitate (in format electronic), de la sediul GAL Valea
Buzaului, com Cislau, str Mihai Viteazu, nr 164 A.

Informatii suplimentare pot fi cerute la nr de telefon: 0784286202 – manager proiect
Dragomir Eusebiu Florin; 0784286203 – evaluator proiecte Mircica Constantin.


