
 

Proiect finanțat din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene și ale Guvernului României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER din Programul Național 
de Dezvoltare Rurală (PNDR), implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

A pályázatot, vissza nem térítendő támogatás formában, az Európai Unió és a Román Kormány támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) 19. sz. LEADER 
intézkedése keretében. Támogatáskezelő a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak alárendelt Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR). 

 
  

 

G H I D U L  S O L I C I T A N T U L U I  

MĂSURA M11/6B 

” Îmbunătăţirea infrastructurii și dezvoltarea societății civile” 

 

Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică 
a beneficiarilor Fondului European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport 
informativ complex pentru depunerea cererilor de 
finanțare, precum și pentru contractarea și implementarea 
angajamentelor legale conform cerinţelor specifice ale 
Programului LEDAER 2014-2020. Acest document nu este 
opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. 

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru depunerea, 
contractarea şi derularea proiectului dumneavoastră. De 
asemenea, conţine informații privind condițiile generale de 
eligibilitate a cheltuielilor, pentru care se acordă fonduri 
nerambursabile, documentele pe care trebuie să le 
prezentaţi, precum și alte informaţii utile realizării 
proiectului şi completării corecte a documentelor. 

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați 
parcurs toate informațiile prezentate în acest document, precum și toate prevederile din 
Ghidul Solicitantului și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul 
investițiilor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL LEADER „Csík”, respectiv prin 
PNDR 2014-2020.  
Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări din cauza 
modificărilor legislative naționale și europene sau procedurale. De aceea, vă recomandăm ca 
până la data limită de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul prezentului apel de selecție 
a proiectelor, să consultați periodic pagina de internet www.csikleader.ro,  pentru a urmări 
eventualele modificări.  
De asemenea, solicitanții pot obține informații/clarificări în mod gratuit, legate de 
completarea și pregătirea Cererii de Finanțare direct la sediul nostru din localitatea Siculeni, 
nr. 45, prin telefon: 0266-379045, prin e-mail la adresa: office@csikleader.ro,  sau prin 
accesarea paginii noastre de internet : www.csikleader.ro. 

http://www.csikleader.ro/
mailto:office@csikleader.ro
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1. Definiții și abrevieri 
Definiții: 

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui 
proiect și pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un 
Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

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

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 se acordă asistenţă financiară 
nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor 
cuprinse în PNDR 2014-2020;  

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

Fișa măsurii/sub-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 și intensitatea 
sprijinului;  

Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice 
în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria 
de finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea 
conditiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform 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 a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză 
„Liaisons Entre Actions de Developpement 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 
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document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților 
rurale și măsurile specifice zonei LEADER;  

Zi – zi lucrătoare. 

Abrevieri: 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;  

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 
finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management 
pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;  

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;  

DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;  

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;  

DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;  

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 
nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);  

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;  

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;  

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-
agricole din cadrul AFIR;  

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și 
Investiții 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 Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul 
Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale;  
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CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice 
și Plăți Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază 
și de Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 

2. Prevederi generale 
În cadrul măsurii M11/6B ”Îmbunătăţirea infrastructurii și dezvoltarea societății 
civile” se acordă sprijin financiar pentru asociațiile societății civile care contribuie la 
îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a 
celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. 
Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea activităților culturale, sociale, de 
sport și de tineret, completând activitatea autorităților locale întreprinse în acest domeniu. 
Sprijinirea acestora, responsabilizarea lor în rezolvarea problemelor locale și în dezvoltarea 
comunității rurale sunt foarte importante în privința incluziunii sociale și a prevenirii 
depopulării zonelor rurale.  
Conform analizei SWOT problemele cheie cu care se confruntă spațiul rural cele mai 
importante sunt: slaba dezvoltare a serviciilor de bază culturale și sportive, dotarea 
neadecvată a ONG-urilor, ansamblurilor culturale și sportive. În cadrul organizațiilor 
societății civile trebuie menţionate asociaţiile cu caracter tradiţional, cum ar fi asociaţii 
folclorice, asociaţii ale fanfarelor, asociaţii de sport, asociaţii culturale, asociaţii comunitare 
şi pentru tineret. Aceste organizații sunt reprezentate aproape în fiecare localitate şi 
desfăşoară activităţi bine organizate. Acestea însoţesc evenimentele culturale și sportive 
organizate de comune sau chiar ele însăși organizează astfel de evenimente. Dezvoltarea 
infrastructurii culturale și sportive reprezintă o nevoie explicită din partea locuitorilor. 
Sprijinirea investițiilor în infrastructura de sport contribuie semnificativ la calitatea vieţii 
populaţiei în mediul rural. 
În privinţa situaţiilor de urgenţă s-a constatat că în zonă există unităţi ale pompierilor 
voluntari locali, care funcţionează în mod corespunzător nu numai în cadrul primăriilor, ci și 
în cadrul organizațiilor societății civile. Ele fiind prezente în localitate, în cazuri de situații de 
urgență pot ajunge și acționa foarte repede. Unitățile ale pompierilor voluntari locali, chiar 
dacă multe dintre ele au primit sprijin nerambursabil în perioada de programare anterioară, 
nu dispun de toate echipamentele de specialitate necesare, majoritatea celor existente sunt 
învechite şi uzate atât fizic, cât şi moral. Astfel este nevoie de asigurarea dotărilor şi 
echipamentelor necesare pentru funcţionarea optimă ale acestora. 
Organizațiile societății civile sunt motorul dezvoltării comunității rurale în colaborare cu 
autoritățile locale. Activitatea lor poate fi mai complementară în cazul în care activitatea 
acestor organizații pot fi incubate în centre de resurse ale societății civile. Incubarea 
organizațiilor societății civile poate induca dezvoltarea viabilă și sustenabilă în mediul rural. 
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Nivelul de activitate al societății civile demonstrează faptul că populația locală are voința de 
a influența formarea propriilor condiții de viață. Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea 
mediului rural va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice. 
 
Măsura M11/6B ”Îmbunătăţirea infrastructurii și dezvoltarea societății 
civile”contribuie la prioritatea P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 
rurale 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. 

Obiectivul de dezvoltare rurală contribuie la obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiei și a comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea activităților 
organizațiilor societății civile. 
 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

• consolidarea societății civile; 
• participarea activă a societății civile în dezvoltarea comunității; 
• implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată a mediului rural; 
• crearea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea durabilă a comunității rurale; 
• creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii 

îmbunătățite. 
 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

• Inovare: 
Sprijinirea prin LEADER a activităților organizațiilor societății civile are caracter inovativ, 
aduce un impact economic, social și cultural în teritoriu. Prin incubarea organizațiilor 
societății civile în centrele de resurse, măsura contribuie și la consolidarea identităţii şi a 
profilului local și la evitarea intervențiilor punctuale. Incubarea acestor organizații dă 
posibilitatea de spori gradul de încredere dintre aceștia și autoritățile locale, organizarea 
acțiunilor în mod coerent și consolidarea societății civile din mediul rural. 
Funcționarea Comitetului de Consultanță Arhitecturală desemnat și contractat de GAL 
reprezintă un element inovativ prin care potențialii beneficiari, încă de la conceptualizarea 
proiectului, vor accesa consultanţă, oferită cu titlu gratuit.  

• Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 
Potențialii beneficiari sunt sprijiniți ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc 
la eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de 
eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile 
reprezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul 
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procesului de proiectare trebuie luate în considerare materialele care asigură impactul 
minim asupra mediului. 
 

Contribuția publică totală a măsurii: 247.892 Euro 

 

Tipul sprijinului:  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, în cazul proiectelor de investiții. 

 

Sumele aplicabile și rata sprijinului: 

Finanțarea maximă nerambursabilă a proiectelor de importanță locală este 10.000 
euro/proiect, respectiv 100.000 euro/proiect pentru realizarea centrelor de resurse, din 
totalul cheltuielilor eligibile. 
 

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

− pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  
− pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  
− pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

 

Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii: 

Legislație UE 
Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare. 
 
Legislație Națională 
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Teritoriul GAL: 
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3. Depunerea proiectelor: 
Flux procedural pentru accesarea fondurilor din măsura LEADER: 

 

 

  

1. Orașul Bălan, 2. Orașul Băile Tușnad, Carpitus; 3.Comuna Ciceu: Ciceu, Ciaracio; 4. Comuna Ciucsîngeorgiu: 

Ciucsîngeorgiu, Armăşeni, Armăşenii Noi, Bancu, Ciobăniş, Cotormani, Eghersec, Ghiurche, Potiond; 5. 

Comuna Cîrţa: Cîrţa, Ineu; 6. Comuna Cozmeni: Cozmeni, Lăzăreşti; 7. Comuna Dăneşti: Dăneşti; 8. Comuna 

Frumoasa: Frumoasa, Bîrzava, Făgeţel, Nicoleşti; 9. Comuna Leliceni: Leliceni, Fitod, Hosasău, Misentea; 10,. 

Comuna Lunca de Jos: Lunca de Jos, Baraţcoş, Poiana Fagului, Puntea Lupului, Valea Boroş, Valea Capelei, 

Valea Întunecoasă, Valea lui Antaloc, Valea Rece; 11. Comuna Lunca de Sus: Lunca de Sus, Comiat, Izvorul 

Trotuşului, Păltiniş-Ciuc, Valea Ugra; 12. Comuna Mădăraş: Mădăraş; 13. Comuna Mihăileni: Mihăileni, 

Nădejdea, Văcăreşti, Livezi; 14. Comuna Păuleni: Păuleni-Ciuc, Delniţa, Şoimeni; 15. Comuna Plăieşii de Jos: 

Plăieşii de Jos, Caşinu Nou, Iacobeni, Imper, Plăieşii de Sus; 16. Comuna Racu: Racu, Satu Nou; 17.Comuna 

Siculeni: Siculeni; 18.Comuna Sîncrăieni: Sîncrăieni; 19.Comuna Sîndominc: Sîndominc; 20.Comuna Sînmartin: 

Sînmartin, Ciucani, Valea Uzului; 21.Comuna Sînsimion: Sînsimion, Cetăţuia; 22.Comuna Sîntimbru: Sîntimbru, 

Sîntimbru-Băi; 23.Comuna Tomeşti: Tomeşti; 24.Comuna Tuşnad: Tuşnad, Tuşnadu Nou, Vrabia.  
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- Perioada de depunere a proiectelor : conform versiunii 5 din GHIDUL GRUPURILOR DE 
ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ, Se 
durata sesiunii de depunere poate să fie de minimum10 zile calendaristice în situația în care 
apelul de selecție conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului 
apel de selecție, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării 
financiare/sesiune.  

Data limită de depunere a proiectelor: 11 octombrie 2019. 

 

Alocarea pe sesiune: 17.264 Euro 

 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 30 puncte. 
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4. Categorii de beneficiari eligibili 
 

Beneficiarii direcți sunt: 
Entități private:  
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
• Instituții de cult conform legislației în vigoare. 
Beneficiari indirecți (grup țintă): 
• populația locală. 

 
5. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
2. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
3. Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
4. Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER ”Csík”; 
5. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 
de minim 5 ani, de la ultima plată; 
6. Consultarea prealabilă de către potențialii beneficiari la proiectele care includ 
construcții încă de la începerea elaborării acestora a Comitetului arhitecţilor desemnați și 
contractați de către GAL. 

 
6. Cheltuieli eligibile şi neeligibile 

În cadrul submăsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru: 

Investiții în active corporale: 
• Înființarea, dezvoltarea și dotarea infrastructurii centrelor de resurse ale societății civile; 
• Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății civile; 
• Amenajarea și/sau dotarea spațiilor de agrement și de sport cu interes local; 
• Dotarea centrelor multifuncționale pentru asigurarea serviciilor sociale locale de bază 

realizate în parteneriat cu autoritățile publice locale; 
• Construirea, reabilitarea și/sau dotarea unităţilor pentru situaţii de urgenţă. 
• Construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea de mașini și echipamente 

noi 
• Onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, inclusiv studiile de fezabilitate în 

limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții 
- montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd achiziția simplă. 

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; 
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d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile 
şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 
(onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate), care pot fi realizate 
înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• cheltuieli pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 
din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, 
conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane; 

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile; 

• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (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 construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 
art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

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; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 
cheltuielile de asigurare. 

 

7. Selecția proiectelor: 

 
Proiectele prin care se solicită finanțare prin FEADR, prin intermediul Asociației LEADER 
„Csík” sunt supuse unui sistem de selecție, în baza căruia fiecare proiect este punctat, 
conform următoarelor criterii de selecție: 

• Experiența relevantă în domeniu; 
• Proiecte realizate în parteneriat; 
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• Proiecte de construcții, renovare, echipare cu soluții de energie regenerabilă; 
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
• Solicitanții care nu au mai beneficiat sprijin în cadrul acestei măsuri. 
Centrul de resurse va deservi teritoriul LEADER în întregime.  
 

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție: 

 Criteriu de selecție Punctaj 
acordat 

S1 Experiența relevantă în domeniu 30 

S2 Proiecte realizate în parteneriat 10 

S3 Proiecte de construcții, renovare, echipare cu soluții de energie 
regenerabilă 

5 

S4 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investiție similară 

20 

S5 Solicitanții care nu au mai beneficiat de sprijin în cadrul acestei măsuri 35 

 TOTAL    100 

 
Punctajul minim pentru selectarea unui proiect: 30 puncte. 
 
Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 
 
S1 – Experiența relevantă în domeniu 
Beneficiarul descrie prin Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ activitatea 
relevantă din punctul de vedere al obiectivelor propuse prin proiect desfășurată pe ultimele 3 
ani (de ex. particiare la evenimente culturale, sportive, numărul și tipul intervențiilor, etc.).  Pentru 
acest criteriu se acordă 30 puncte.  
S2 – Proiecte realizate în parteneriat  
Solicitantul anexează cererii de finanțare contract/acord de parteneriat/de cooperare, care 
dovedește faptul, că proiectul va fi realizat în parteneriat cu cel puțin o entitate constituită 
juridic, sau vor beneficia împreună din rezultatele proiectului 

Pentru a aplica pentru sprijin de 100.000 euro (centre de resurse), solicitantul va atașa 
cererii de finanțare Hotărâre de Adunare Generală de la Asociația Microregională din care 
face parte comuna aplicantă, prin care se dovedește că centrul de resurse deservește 
teritoriul LEADER în întregime. 

S3 – Proiecte de construcții, renovare, echipare cu soluții de energie regenerabilă 

Măsura oferă posibilitatea de construire, reabilitare sediilor pentru beneficiari. Optarea 
pentru construcții, precum utilizarea soluțiilor care conduc la eficientizarea consumului de 



GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M11/ 6B - ” Îmbunătăţirea infrastructurii și dezvoltarea societății civile” 

12 
Asociația LEADER ”Csík”, Siculeni nr.45, tel: 0266-379045 

 

energie și sunt sprijiniți și înființarea sistemelor care utilizează sisteme regenerabile.  Astfel 
investițiile, care includ orice formă a utilizării resurselor de energie regenerabilă sau de 
eficiență energetică incluse în Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ, primesc 5 
puncte. 

S4 – Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară 

Solicitantul prezintă în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ/Cerere de finanțare 
proiectele pentru care a primit finanțare interior depunerii prezentei Cereri de finanțare, 
precum și o declarație că nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 
(același tip de investiție în aceeași locație). Solicitantul primește 20 puncte pentru acest 
criteriu. În cazul în care a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 
(același tip de investiție în aceeași locație) primește punctaj 0 la acest criteriu.  

S5 – Solicitanții care nu au mai beneficiat de sprijin în cadrul acestei măsuri 
Dacă solicitantul nu a primit sprijin în cadrul măsurii, primește 35 puncte.  Un solicitant 
poate să depună un al doilea proiect în cadrul acestei măsuri, dar pierde punctajul acordat la 
acest criteriu de selecție. Punctajul poate fi acordat solicitanților, care nu au mai depus 
proiecte în cadrul acestei măsuri. Excepție fac proiectele retrase/neconforme/neeligibile 
redepuse printr-un alt  proiect, dar numai în cadrul unei sesiuni lunare următoare.  

  

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este 
același pentru mai multe proiecte: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
următoarele criterii și în următoarea ordine: 

1. valoarea totală a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare, în limita valorii 
totale a apelului de selecţie  

2. relevanța proiectului față de obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL LEADER 
„Csík”. 

Punctajul minim admis la finanțare: 30 puncte. 

 

Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite: 

IMPORTANT ! 

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a 
lua cunoştință de toate informațiile publice referitoare la măsura pentru care depune 
proiectul în vederea selectării pentru finanțare şi să cunoască toate drepturile şi obligațiile 
prevăzute în Contractul de Finanțare înainte de semnarea acestuia. 

 

Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de 
Finanţare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Se vor utiliza formularele de 
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cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul 
www.csikleader.ro.  

 

Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la 
adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de 
Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie/Memoriu Justificativ. 

 

Angajații GAL verifică conformitatea proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate în 
conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din SDL în scopul căreia se 
încadrează proiectul depus. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de 
selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul 
strategiei, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus. 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea 
prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda 
punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare.  

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în: 

• verificarea existenței documentelor depuse la Cererea de Finanțare; 

• verificarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului. 

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare 
elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori. Pentru proiectele de 
investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite 
pe teren, dacă se consideră necesar. În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe 
teren, caz în care solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna 
o copie a Fișei de verificare pe teren. 

Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru 
care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren. 

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

În urma acestor verificări pot exista următoarele situații: 

• proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; 

• proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 
selecție. 

Comitetul de selecție este convocat de aparatul de lucru al GAL. 

Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării (Raport de evaluare, notificări, etc.); 

http://www.csikleader.ro/
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GAL va întocmi și completa fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de 
experții evaluatori. 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe pagina 
proprie de web Raportul de Selecție Intermediar.  

În baza Raportului de selecţie intermediar publicat, GAL notifică în scris și/sau prin e-mail 
(confirmat) potenţialii beneficiari cu privire la rezultatul evaluării proiectului.  

Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării și 
modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul 
evaluării. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de 
eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum și cauzele care au condus la neeligibilitatea 
proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil și a fost punctat, notificarea va menţiona 
punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care nu au fost 
punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare precum și precizări 
cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă 
este cazul. 

După expirarea termenului pentru contestații, GAL întocmește raportul de selecție final. În 
termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica solicitanţii 
privind rezultatele procesului de selecţie, cu excepţia solicitanţilor care au fost deja notificaţi 
ca urmare a aprobării raportului de selecţie intermediar. Notificările către solicitanți asupra 
rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Reprezentantul legal/Directorul  GAL sau un 
angajat al GAL desemnat în acest sens. Notificarea se va transmite în scris sau email, cu 
confirmare de primire din partea solicitantului. 

 

Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor - Procedura de 
evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL  

Componența și obligațiile Comitetului de Selecție: 

- Comitetul de selecție este organismul tehnic cu atribuții privind selecția pentru 
finanțare a proiectelor depuse la GAL „Csík” în conformitate cu prevederile 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție. 

- Componența Comitetului de Selecție este stabilită de către Adunarea Generală a 
Asociației, și este format din 9 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al 
comitetului de selecție este stabilit de asemenea, un membru supleant. Membrii sunt 
desemnați din cadrul entităților parteneriatului GAL. 

- GAL îşi va elabora o procedură de selecție proprie în care să fie descris procesul de 
evaluare și selecție a proiectelor, inclusiv procedura de soluţionarea contestaţiilor. 
Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală a GAL, iar pentru 
transparență vor fi postate pe pagina de web a GAL.  

- Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL lansează apeluri de selecţie a 
proiectelor. GAL va asigura transparența procesului de selecție, folosind mijloacele de 
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informare mass-media cu acoperire locală, postare pe pagina de web proprie, afișare 
la sediul GAL, ale consiliilor locale ale localităților partenere în GAL și la sediul 
Consiliului Județean Harghita. 

- După primirea proiectelor, în termenul stabilit de procedură, angajații GAL, care au 
atribuții în fișa postului, verifică eligibilitatea generală a proiectelor în conformitate 
cu apelurile de selecție întocmite conform fișei măsurii relevante din SDL.  

- Angajații GAL vor completa formularele necesare evaluării generale a proiectelor. 
Punctajul va fi acordat conform criteriilor de selecţie menţionate în SDL și/sau 
descrise în Apelul de selecție. Fișele de verificare vor fi datate și o să prezinte numele 
și semnătura a doi angajați din cadrul GAL, implicați în procesul de evaluare a 
proiectelor. Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor respecta principiul 
de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un angajat care 
completează și un angajat care verifică. 

- GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

- GAL va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție și va transmite 
solicitanților notificări privind rezultatul evaluării și selecției. 

- Comitetul de selecție este convocat de aparatul de lucru al GAL. La selecţia 
proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 
membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi 
societate civilă. 

- Dacă unul din proiectele depuse pentru selecție aparţine unuia din membrii 
Comitetului de Selecție, Comisiei de contestații sau a unuia dintre angajații GAL 
implicați în evaluarea proiectelor, persoana în cauză va respecta criteriile referitoare 
la posibilele conflicte de interese, descrise la capitolul XII. a SDL. 

- După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un 
Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 
eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar 
pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 
Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL. În baza 
acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către solicitanți. 

Componența și obligațiile Comisiei de Soluționare a Contestațiilor: 

- Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este stabilită de către Adunarea 
Generală a Asociației, și este formată din 5 membri ai parteneriatului, altele decât 
cele din Comitetul de Selecție. 

- Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele lor au fost 
declarate neeligibile,  sau consideră că nu au obținut punctajul scontat, sau nu au fost 
selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL, conform termenelor stabilite în 
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Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de 
Soluționare a Contestațiilor GAL „Csík”. 

- Contestaţiile primite vor fi analizate de către Comisia de Soluționare a Contestaţiilor. 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut 
obiectul contestațiilor. 

- În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor 
va elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și va 
fi înaintat Comitetului de Selecție GAL. 

În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție (final), 
în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, 
valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut 
pentru fiecare criteriu de selecție. 

Raportul de Selecție va fi semnat de către toți membrii Comitetului de Selecție. 

Detalierea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivelul GAL se găsește în 
Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de 
Soluționare a Contestațiilor GAL „Csík”, postat pe site-ul www.csikleader.ro 

 

8. Valoarea sprijinului nerambursabil 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect de 
importanță locală este 10.000 euro/proiect, respectiv 100.000 euro/proiect pentru 
realizarea centrelor de resurse, din totalul cheltuielilor eligibile. 

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

− pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  
− pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  
− pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

 
9. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de 

finanțare 
- Modalitatea de completare a cererii de finanțare: 

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 
administrative, conform listei documentelor prezentată în prezentul Ghid, legate într-un 
singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora. Formularul 
standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este 
disponibil în format electronic, la adresa www.csikleader.ro  

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul Cererii de 
finanțare. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

http://www.csikleader.ro/
http://www.csikleader.ro/
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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. Nu sunt acceptate 
Cereri de Finanţare completate de mână. Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod 

obligatoriu un opis, cu următoarele: 

 

Nr. crt. Titlul documentului    Nr. Pagina (de la..... pâna la.....) 

 

Dosarul Cererii de finanţare va fi legat, iar documentele pe care le conţine numerotate. 
Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanțare. 

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 măsura proiectul contribuie la realizarea 
obiectivelor programului. 

Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare trebuie să se încadreze în 
fișa măsurii din SDL (pag.70). 

Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 
trebuie să corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii M11 
(pag. 70).   

Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat 
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, trebuie 
completaţi de către solicitant, și să corespunde cu indicatorii descriși în fișa măsurii M11 din 
SDL (pag 73). 

 
- Depunerea Cererii de finanțare: 

Cererile de finanțare, odată finalizate, vor fi depuse într-un exemplar tipărit, împreună cu 2 
exemplare în format electronic (CD) la sediul GAL LEADER ”Csík”. Solicitantul trebuie să 
prezinte la depunere, documentele în original (pentru care a atașat copii). Este recomandat, 
ca în posesia solicitantului să rămână un exemplar complet al Dosarului cererii de finanțare 
în afara exemplarului pe care-l depune. Pentru acele documente originale care rămân în 
posesia solicitantului, copiile trebuie să conțină mențiunea „Conform cu originalul” și să fie 
semnate de către responsabilul legal al solicitantului. 

Dosarele Cererilor de finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, sau de 
către un împuternicit al responsabilului legal, până la termenul care figurează în apelul de 
selecție. 
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10.  Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare 
 
 

 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ (în cazul proiectelor fără construcții-montaj), întocmite 
conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii. Conform 
prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor 
pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind 
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 

Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date privind prețurile 
de referință din pagina AFIR, solicitantul va prezenta câte o ofertă conformă pentru fiecare 
bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru 
fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare. 

2. Certificat de Urbanism, 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.  În Cererea de Finanţare trebuie specificat 
numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. 

3. Documente pentru sediu, terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor:  

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de 
utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  

a) Dreptul de proprietate privată  

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile 
constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv 
translativ sau declarativ de proprietate, precum:  

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, 
donație, schimb, etc;  

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-
judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 
ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării 
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sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de 
construcție prevăzute prin proiect, în copie.  

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 
retrocedarea.  

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice:  

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces;  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a 
redevenţei şi alte clauze.  

c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității 
investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute 
prin proiect, în copie. 

Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi 
documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras 
de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, 
precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data 
depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără 
montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții 
asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor 
prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 
cererii de finanţare care să certifice, după caz:  

a) dreptul de proprietate privată,  

b) dreptul de concesiune,  

c) dreptul de superficie,  

d) dreptul de uzufruct;  

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  

f) împrumutul de folosință (comodat)  

g) dreptul de închiriere/locațiune.  

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, 
contract de comodat.  
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Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui 
criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării 
prezentului ghid.  

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiţii 
(situaţii) de mai jos:  

A. vor fi însoțite de:  

- Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru 
și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea 
dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în 
termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii 
proiectului)  

SAU  

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate 
publica sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.  

Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public.  

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini 
(ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi 
graficul de rambursare a creditului. 

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM 
înainte de semnarea contractului de finanțare. 

5.1 Hotărârea Adunării Generale/Consiliului Director cu referire la însuşirea/aprobarea 
a următoarelor puncte (obligatorii): 

- necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 
- lucrările vor fi prevăzute în buget pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul 

obţinerii finanţării; 
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
- numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi  
- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
- nominalizarea reprezentantului legal al proiectului pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului. 
- Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

5.2 Actul de înfiinţare şi statutului organizației 

Din actul de înfiinţare şi statutului organizației trebuie să reiasă că obiectivele 
asociației/fundației includ şi investiţiile specifice submăsurii M11/6B al Asociației LEADER 
”Csík”. 

Asociațiile vor atașa inclusiv extrasul din Registrul special de la Judecătorie – nu mai 
vechi de 30 de zile. 
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6. Certificat de înregistrare fiscală 

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 
contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 

8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 
solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista 
cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru 
solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 
pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

9.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănătate publică 

sau 

9.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate 
publică, dacă este cazul. 

10. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul 
verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 

11. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie 
de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare 
domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

12. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

13. Extras de cont care confirma cofinanțarea investiției, dacă este cazul. 

14. Alte documente justificative: 

14.1 contract/acord de parteneriat/de cooperare, care dovedește faptul, că proiectul va fi 
realizat în parteneriat cu cel puțin o entitate constituită juridic, sau vor beneficia împreună 
din rezultatele proiectului. 

14.2 pentru a aplica pentru sprijin de 100.000 euro (centre de resurse), solicitantul va atașa 
cererii de finanțare Hotărâre de Adunare Generală de la Asociația Microregională din care 
face parte comuna aplicantă, prin care se dovedește că centrul de resurse deservește 
teritoriul LEADER în întregime. 

14.3 declarația solicitantului că nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară (același tip de investiție în aceeași locație) 

14.4 construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze 
arhitectura specifică  locală şi să prezintă dovada participării la un eveniment de 
animare/informare realizat de un membru al comitetul arhitecţilor contractați de GAL 
LEADER „Csík”. În acest sens, solicitantul va anexa dovada participării emis de arhitecții 
contractanți de GAL „Csík”, dacă este cazul. 
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14.5 Orice document/print screen, care dovedește existența numărului de identificare de la 
APIA 

14.6 Specimen de semnătură 

14.7 Declarație pe propria răspundere cu privire la Obligația de notificare al GAL „Csík” . 

 
 

11. Contractarea fondurilor 
Cererile de Finanțare selectate de GAL vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se 
implementează proiectul. La nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj, 
indiferent de tipul de beneficiar, precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor 
publici. La nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple, fără construcții – 
montaj și proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii. 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 
acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să 
depună proiectul. Cererea de Finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, 
împreună cu formatul electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul Cererii de 
Finanțare, precum și formatul editabil al Cererii de finanțare completat) la expertul 
Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la 
nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în 
Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalulʺ. În 
vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să 
prezinte obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul Cererii de Finanțare în 
original, în vederea verificării conformității. 

Documentele ce vor fi prezentate la semnarea contractului de finanțare cu AFIR. 

1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul 
consolidat. 

2. Document emis de ANPM 

2.1 Clasarea notificării, sau 

2.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu 
se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate), sau 

2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra 
mediului, sau 

2.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată 
(daca este cazul) sau 

2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluarea adecvată. 
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3. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus în termenul precizat în 
Notificarea AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu modificările si completările 
ulterioare si a procedurilor în vigoare la momentul notificării. 

4. Cazier judiciar al reprezentantului legal. 

5. Cazier fiscal al solicitantului. 

6. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru 

decontarea TVA unde este cazul. 

7. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
întârziere, dacă este cazul. 

 

12. Avansurile 
Beneficiarii proiectelor de investiții finanțate prin Submăsura 19.2 pot beneficia de plata în 
avans conform dispozițiilor cap. 8.1 din cadrul PNDR. 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. 

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 naţionale 
pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 

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

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

13. Achizițiile 
Beneficiarii vor aplica legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice 
și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici ai PNDR 2014-2020. 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile 
publice/private - anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor 
aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri. 

ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, 
atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi 
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pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin 
condiţii obligatorii. 

14. Plata 
Termenele limită și condițiile pentru depunerea cererilor de plată a avansului și a celor 
aferente tranșelor de plată: 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru 
efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de 
verificare a conformității emisă de GAL. 

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. 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. 

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. 

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 
beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de 
către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului 
cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, 
atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza 
la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de 
finanțare. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 
Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de 
internet a AFIR www.afir.info. Verificările se realizează în baza prevederilor procedurale și 
formularelor aferente Submăsurii 19.2. 

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 
financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere 
a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info). 

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

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

http://www.afir.madr.ro/
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15. Monitorizarea proiectului 
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie 
utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăti. 

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. 

Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la 
dispoziția Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea 
monitorizării și verificării proiectului. Principalele documente pe care trebuie să le 
transmită beneficiarul în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare sunt: 

• Raportul de activitate intermediar și/sau final, care se verifică conform 
prevederilor prezentei proceduri; 

• Documentația pentru avizarea achizițiilor (pentru beneficiari publici sau privați, 
în funcție de tipul de beneficiar), care se verifică la nivel OJFIR (în cazul 
beneficiarilor privați) /CRFIR (în cazul beneficiarilor publici); 

• Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul OJFIR conform procedurii de 
autorizare plăți. 

Autoritatea Contractantă verifică activitățile derulate de beneficiar pe baza Graficului 
calendaristic de implementare prezentat în cadrul Cererii de Finanțare și pe baza 
rapoartelor de activitate transmise de beneficiar. 

Toate documentele vor fi transmise și către GAL, în format electronic, pe adresa 
office@csikleader.ro. 

 

16. INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 
NERAMBURSABILE 

Lista documentelor și formularelor disponibile pe pagina de internet a GAL LEADER ”Csík”: 

- Anexa 1 - Cerere de finanțare pentru Măsura M11/6B 
- Anexa 2 – Model Studiu de fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ 
- Anexa 3 – Model declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR 
- Anexa 4 - Model Hotărâre 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL LEADER ”Csík” pot fi consultate și 
descărcate direct de pe pagina de internet a GAL LEADER ”Csík”, sau pot fi solicitate de la 
sediul GAL. 

GAL LEADER ”Csík” vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9:00 și 14:00 pentru a 
vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Strategiei de Dezvoltare Locală, dar și 
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pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor 
depuse prin intermediul SDL. 


