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IMPORTANT! 
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi procedura editate de 
Asociaţia GAL „Podișul de Nord al Bârladului”, disponibile la sediul asociaţiei, precum și pe pagina 
de internet: www.galpnb.ro. 
De asemenea, pentru a obţine informaţii despre Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului 
Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”, ne puteţi contacta direct la sediul nostru, prin 
telefon, e-mail sau pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului. 

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord  
al Bârladului” - Ghidul Solicitantului – pentru accesarea Măsurii M3.2 – “Dezvoltare locală                   

în zonele rurale” 
Versiunea 02 – septembrie 2021 

 
 

Ghidul Solicitantului este un material de 
informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai 
Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului 
Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” şi 
constituie un suport informativ complex pentru 
întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice 
ale FEADR - PNDR 2014-2020 - LEADER - Măsura 19 - 
SUB-MĂSURA 19.2. Acest document nu este opozabil 
actelor normative naţionale şi europene aplicabile. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru 
pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului, 
precum și modalitatea de verificare, selecţie, 
aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De 
asemenea, conţine documentele, avizele şi acordurile 
pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de 
Finanţare, al Planului de Afaceri, precum și alte 
informaţii utile realizării proiectului şi completării 
corecte a documentelor. 

 
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele 

anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor 
legislative naţionale şi europene sau procedurale – 
varianta actualizată este publicată pe pagina de 
internet www.galpnb.ro. 

 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele 
anexate nu sunt opozabile legislaţiei naţionale și 
europene, respectiv proceduri de lucru sau alte 
documente oficiale emise de DGDR AM PNDR sau AFIR 
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1. Definiţii și abrevieri 
Definiţii 
Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate juridică, de 
drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale pentru realizarea în 
comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor 
servicii publice (OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ). 
Aglomerare umană - zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de 
concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate şi dirijarea lor spre o staţie de epurare 
sau spre un punct final de evacuare, calculată în locuitori echivalenţi, care poate cuprinde mai multe 
unităţi administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, în corelare cu prevederile din master 
planul judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 
Achiziţie simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitaţie, respectiv de 
selecţie de oferte / conform bazei preţuri de referinţă publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul 
privat al finanţării prin PNDR, a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalaţii tehnologice fără montaj și 
servicii, precum cel de consultanţă, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziţie. 
Achiziţie complexă care prevede construcţii montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei 
proceduri de licitaţie, respectiv de selecţie de oferte de către beneficiarul finanţării prin PNDR a 
unor bunuri cum ar fi utilaje și instalaţii tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcţii și 
instalaţii și servicii prin atribuirea unui contract de achiziţie. 
Activităţi/ servicii turistice – servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement 
dependente sau independente de o structură de primire agroturistică cu funcţiuni de cazare și servicii 
de alimentaţie publică. 
Activităţi/servicii de agrement – ansamblul mijloacelor, echipamentelor, evenimentelor şi 
activităţilor oferite de către unităţile de cazare sau unităţile specializate, capabile să ofere turiştilor 
o stare de bună dispoziţie, de plăcere sau relaxare (ca de exemplu: bird-wathing, echitaţie, schi, 
yachting, etc). 
Autoritatea de Management (AM PNDR) – reprezintă structura din cadrul MADR responsabilă cu 
elaborarea strategiilor și politicilor specifice în domeniul dezvoltării rurale, precum și 
implementarea programelor de dezvoltare rurală 2007-2013 și 2014-2020 cu finanţare din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) – reprezintă 
autoritatea de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, 
aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
Analiza de risc – metoda tehnică de identificare a riscurilor posibile, care pot apărea în procesul de 
implementare a măsurilor finanţate prin FEADR; 
Beneficiar – entitate publică sau privată care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor 
și care îndeplinește criteriile de eligibilitate și de selecţie; 
Cerere de Finanţare - document depus de către un solicitant în vederea obţinerii sprijinului financiar 
nerambursabil; 
Contractul de Finanţare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile 
între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile; 
Cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi finanţate/ co-finanţate prin FEADR. Pentru a fi considerate 
eligibile în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Să fie 
necesare pentru desfăşurarea proiectului, să fie prevăzute în cadrul contractului/ deciziei de 
finanţare şi să fie în conformitate cu principiile unui management financiar solid; Să fie efectiv 
realizate pe perioada execuţiei proiectului şi să respecte prevederile din Contractul/Decizia de 
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finanţare, cu excepţia studiilor de fezabilitate şi a studiilor conexe (studii tehnice, economice, plan 
de afaceri, avize, autorizaţii, acorduri, taxe legale aferente acestora) a căror cheltuială poate fi 
făcută înainte de semnarea contractului de finanţare; Să figureze în registrele contabile ale 
beneficiarului, să fie identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de originalele actelor de plată 
justificative. 
Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. 
Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României; 
Cedentul – reprezintă fermierul care cedează integral/ parţial o exploataţie agricolă înregistrată în 
Registrul agricol prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune unui alt fermier.  
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii 
finanţării prin  
    măsurile/operaţiunile din FEADR; 
Cesionarul – reprezintă fermierul căruia i se transferă integral/ parţial o exploataţie agricolă 
înregistrată în Registrul agricol prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune. 
Condiţia artificială – reprezintă condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii unor 
avantaje care contravin obiectivelor legislaţiei în vigoare şi care conduce fie la neacordarea 
sprijinului, fie la recuperarea sumelor plătite până la momentul descoperirii acesteia, conform 
prevederilor art. 60 din Regulamentul nr 1306/ 2013, cu modificările și completările ulterioare. 
Derularea proiectului – reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de la 
semnarea Deciziei de finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) – reprezintă structura 
organizatorică la nivel judeţean a ANSVSA. 
Dreptul de creanţă – 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. 
Dreptul real principal – 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: dreptul de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească). 
Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 
precizate în Ghidul solicitantului, Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR; 
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este 
analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru 
selectarea proiectului, în vederea contractării; 
Extindere apă - utilizarea de către reţeaua din proiect a unor elemente din cadrul reţelelor de apă 
existente (ex: gospodării de apă, rezervoare, staţii de tratare, staţii de pompare, reţele de 
alimentare cu apă, etc.). 
Extindere apă uzată - utilizarea de către reţeaua din proiect a unor elemente din cadrul reţelelor 
de apă uzată existente (ex:, staţii de epurare, bazine de decantare, aerare, reţele de apă uzată, 
etc.). 
Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate 
pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi care nu trebuie 
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returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei 
conform proiectului aprobat de AFIR; 
Măsură - reprezinta un set de operaţiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre 
priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală; 
Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil 
oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acţiunile prevăzute, tipul de investiţii/servicii, 
menţionează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului; 
Furnizare de servicii – servicii medicale, sanitar-veterinare; reparaţii mașini, unelte, obiecte 
casnice; consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei și servicii 
informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor, alte 
servicii destinate populaţiei din spaţiul rural, etc. 
Investiţia nouă - cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, achiziţia de 
echipamente și/sau dotari, care se realizează pentru construcţii noi sau pentru construcţiile 
existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii aparţinând întreprinderilor cărora li 
s-au retras autorizaţiile de funcţionare şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială. 
Modernizarea – cuprinde achiziţia de echipamente și/sau dotări sau lucrările de construcţii şi 
instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor aferente 
întreprinderilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei 
iniţiale;. 
Modernizare – cuprinde lucrările de construcţii-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii 
şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând 
tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără 
modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale. 
Modernizare drum – reprezintă amenajarea complexă a unui drum existent, prin sistematizarea 
elementelor geometrice şi aplicarea unei îmbrăcăminţi moderne în cadrul unui sistem rutier 
dimensionat conform reglementărilor tehnice în vigoare. 
Master plan judeţean/zonal - document de politici publice care stabileşte strategia de 
furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung 
privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare dintr-un judeţ/zonă. 
Operator/operator regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - operatorul regional 
definit conform art. 2 lit. g) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, 
care are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul în aria de operare stabilită prin contractul de 
delegare a gestiunii serviciului; 
Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, 
procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie 
crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă; 
Perioada de implementare – reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanţare până la 
data depunerii ultimei tranşe de plată. 
Perioadă de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanţare 
până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. 
Prag minim - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanţare. 
Proiecte neconforme - proiectele al căror punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât 
pragul de calitate lunar/trimestrial corespunzător sau proiectele încadrate greșit din punct de 
vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/sub-măsuri/ componentă (alocare distinctă). 
Spaţiul rural - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind cea 
mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS. 
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Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii 
Europene şi a Guvernului României. 
Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin 
FEADR; procentul de co-finanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă 
a proiectului. 
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări 
care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi nu pot fi 
decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului 
de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către 
beneficiarul proiectului. 
Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări. 
Implementarea proiectului – reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de 
la semnarea Deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranșe de plată. 
Operaţiune - reprezinta un proiect, un contract, o acţiune sau un grup de proiecte selectate, care 
contribuie la realizarea obiectivelor unei priorităţi sau unor priorităţi aferente; 
Propunere de proiect – în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare Locala a asociatiei “GAL 
Podisul de Nord al Barladului”, propunerea de proiect reprezintă o solicitare de finanţare 
nerambursabilă transmisă în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului. Ulterior etapei de selecţie, 
propunerile de proiecte admise pentru finanţare sunt considerate proiecte. 
Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât pragul 
de calitate lunar/trimestrial corespunzător sau proiect încadrat greșit din punct de vedere al alocării 
financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componentă (alocare distinctă). 
Reprezentantul legal – persoana care are dreptul, de a reprezenta din punct de vedere legal 
solicitantul, respectiv beneficiarul, potrivit actului de organizare și funcţionare al entităţii care 
depune proiectul și care semnează Cererea de finanţare, respectiv Contractul de Finanţare sau 
persoana împuternicită, în condiţiile legii, de către Reprezentantul legal prin procură notarială; 
Solicitant – entitate publică sau privată, constituită conform legislaţiei în vigoare în România, care 
are în obiectul de activitate formarea profesională a adulţilor, realizează o propunere de proiect și 
depune cerere de finanţare individual sau în parteneriat având, în acest caz, calitatea de lider; 
Sprijinul nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii 
Europene şi a Guvernului României. 
Rata sprijinului – reprezintă rata contribuţiei publice la o operaţiune; 
Rata de eroare a proiectelor - reprezintă raportul dintre proiectele declarate eligibile la AFIR și 
proiectele selectate la GAL. 
Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări 
care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot fi decontate 
prin FEADR; 
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări 
care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizate în prezentul ghid și, ca atare, nu pot 
fi decontate prin FEADR, nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică 
și vor fi suportate integral, din punct de vedere financiar de către beneficiarul proiectului; 
Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări; 
Abrevierea “FEADR” înseamnă Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
Abrevierea “PNDR” înseamnă Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Abrevierea “MADR” înseamnă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
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Abrevierea “DGDR AM PNDR” înseamnă Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de 
Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
Abrevierea “CDRJ” înseamnă Compartiment de Dezvoltare Rurală Judeţean 
Abrevierea “GAL” înseamnă Grup de Acţiune Locală 
Abrevierea “GALPNB” înseamnă Asociaţia GAL „Podișul de Nord al Bârladului” 
Abrevierea “Teritoriul asociaţiei GAL Podișul de Nord al Bârladului” înseamnă teritoriul delimitat de 
UAT Bîra, Boghicea, Doljești, Gâdinţi, Sagna, Stăniţa, Tămășeni din judeţul Neamţ și Oţeleni și 
Răchiteni din judeţul Iași” 
Abrevierea “SDL” înseamnă Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al 
Bârladului” 
”Abrevierea “CF” înseamnă Cerere de Finantare 
Abrevierea “CS” înseamnă Comitet de selecţie a proiectelor depuse la GAL 
Abrevierea “DI” înseamnă Domeniu de intervenţie 
Abrevierea “APIA” înseamnă instituţia publică subordonată MADR care este responsabilă cu derularea 
şi gestionarea fondurilor privind plăţile directe şi măsurile de piaţă şi unele măsuri finanţate din 
fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
Abrevierea “AFIR” înseamnă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
Abrevierea “OJFIR” înseamnă Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
Abrevierea “CRFIR” înseamnă Centre Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
Abrevierea “SLIN” înseamnă Serviciul LEADER şi Investiţii Nonagricole 
Abrevierea “M19” înseamnă a Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER (DLRC - Dezvoltarea 
locala plasata sub responsabilitatea comunita|ii) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) 
Abrevierea “LEADER” înseamnă a un instrument important pentru Romania in sporirea dezvoltarii 
economice si sociale a zonelor rurale, reducerea disparitatilor dintre urban-rural si promovarea 
incluziunii sociale. 
Abrevierea “AM POIM” înseamnă Autoritatea de Management Program Operaţional Infrastructură 
Mare 
Abrevierea “POS MEDIU” înseamnă Programul Operaţional Sectorial Mediu 
 

2. Prevederi generale 
FIȘA MĂSURII M3.2 
Denumirea măsurii: Dezvoltare locală în zonele rurale 
CODUL Măsurii: M3.2 
Măsura / DI: M3.2 / 6B 
Tipul măsurii:     X INVESTIŢII  
                         □ SERVICII  
                         □ SPRIJIN FORFETAR  
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia și a contribuţiei la 
priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale și a 
complementarităţii cu alte măsuri din SDL 
Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra        situaţiei 
existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieţii în     teritoriul GAL „Podișul 
de Nord al Bârladului”, fapt ce determină iminenţa existenţei unor decalaje în raport cu  zonele 
urbane.  Prin intermediul măsurii M3.2 se urmărește dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor 
de bază și protejarea patrimoniului cultural local.  

Valoarea incontestabilă a teritoriul GAL „Podișul de Nord al Bârladului” rezidă în diversitatea, în 
resursele naturale și umane existente, elemente cu o deosebită importanţă din punct de vedere 
economic, social. Investiţiile în patrimoniul local şi așezămintele culturale/monahale vor avea impact 
pozitiv asupra conservării şi promovării specificului local și pot contribui la dezvoltarea economică, 
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inclusiv turismului rural. Astfel, această măsura propusă vine să încurajeze dezvoltarea infrastructurii 
de bază şi a serviciilor în zonele rurale, conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale, reducerea 
gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităţilor rurale, inclusiv crearea și menţinerea de locuri de muncă 
Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și îmbunătăţirea calităţii vieţii, conservarea 
moștenirii culturale, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor prin dezvoltarea spaţiilor publice 
locale, creșterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL „Podișul de Nord al Bârladului” care 
beneficiază de servicii îmbunătăţite. 
Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: P6 - 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
(Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și inovare 
în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3.1,  M3.3, M3.4 (DI: 6B, 6A) 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor    identificate în 
analiza SWOT la nivelul teritoriului GAL „Podișul de Nord al Bârladului” și vor îmbunătăţi în final 
condiţiile de trai și vor crea cadrul ideal pentru creșterea nivelului de trai al celor care locuiesc în 
acest teritoriu. 
Valoarea adăugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităţilor  identificate în 
analiza SWOT în vederea diminuării sau chiar elimiării efectelor punctelor slabe/ ameninţărilor – 
patrimoniul arhitectural şi cultural (bisericile şi sit-urile arheologice) este în stare de degradare şi nu 
este valorificat, nivel redus de educaţie, rată mare a abandonului școlar, infrastructură rutieră slab 
dezvoltată, infrastructură medicală deficitară, infrastructură educaţională de proastă calitate, 
existenţa în zonă a unei abundenţe de deșeuri zootehnice, riscul excluderii sociale a locuitorilor din 
zonă din cauza nivelului redus de educaţie al acestora ș.a.  
În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să ţină cont de specificul local și de nevoile 
identificate și transpuse în SDL a GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
 R(UE) nr. 1303/2013; 
 R (UE) nr. 1305/2013; 
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

 R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 
 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 
 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 învăţământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; 
 OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ  
 Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creșelor;  
 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;   
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 Hoărârea  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociaţii și  fundaţii,  cu modificările și 
completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de     clasare și 
inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr.  143/2007 privind  înfiinţarea,  organizarea şi desfășurarea activităţii așezămintelor 
culturale, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
Beneficiari direcţi:  
 Comunele și asociaţiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare; 
 Unităţi de cult conform legislaţiei în vigoare; 
 Persoane fizice autorizate/societăţi comerciale care deţin în administrare obiective de patrimoniu 

cultural de utilitate publică, de clasă B. 
Beneficiari indirecţi: 
 Populaţia care beneficiază de servicii îmbunătăţite. 
 Nota: Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă), precizaţi mai sus, se vor completa și cu 

prevederile Ghidului solicitantului pentru sM7.2 și/sau sM7.6 (funcţie de tipul acţiunii) din PNDR 
2014-2020, în vigoare la data lansării apelului de selecţie. 

5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
Atentie: Numai în cazul proiectelor de investiţii se acorda avans, în conformitate cu art. 45 (4) și art 
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 
Acţiuni eligibile: 
 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de 

joacă pentru copii, terenuri de sport (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), 
sali de sport (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), baze sportive, etc) 

 Renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice sau schimbarea destinaţiei urmată de 
renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice (centre de informare turistică, centre 
medicale, cabinete medicale, cămine culturale, pieţe, cantine, săli de sport) și amenajarea de 
parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc. 

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea   locală în 
zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este 
indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale 
inclusiv construirea de staţii de autobuz; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice nou înfiinţate sau existente de 
deszăpezire, (buldoexcavator sau utilaj multifuncţional cu aceiași destinaţie) întreţinere spaţii 
verzi (utilaje mutifuncţionale) întreţinere drumuri de interes local (autogreder sau utilaje 
multifuncţionale cu aceiași destinaţie) etc.)  

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de 
interes local de clasă B;  

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B; 
 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 
 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local, inclusiv 

construcţia/modernizarea/ amenajarea de alei și trotuare pietonale de interes pentru accesul 
populaţiei rurale locale. 

 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă; 
 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă uzată; 
 Crearea, îmbunătăţirea și extinderea altor tipuri de infrastructuri la scara mică, așa cum sunt 

acestea definite în PNDR 2014-2020, în secţiunea „Definirea infrastructurii la scară mică, inclusiv 
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infrastructura turistică la scară mică menţionată la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013” 

 Aplicaţii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul instituţiilor publice (iluminat public 
inteligent și/ sau sisteme de supraveghere a sigurantei populatiei si respectiv a integritatii 
domeniului public, si/ sau alte aplicatii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul 
instituţiilor publice).  

 Nota: Tipurile de acţiuni eligibile și neeligibile se vor completa și cu prevederile Ghidului 
solicitantului pentru sM7.2 și/sau sM7.6 (funcţie de tipul acţiunii) din PNDR 2014-2020, în vigoare 
la data lansării apelului de selectie. 

7. Condiţii de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă 

de minim 5 ani de la ultima plată;  
 Investiţia trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul 

Studiului de fezabilitate;  
 Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;  
 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 
 Investiţia se va desfășura pe teritoriul GAL „Podișul de Nord al Bârladului”  
 Nota: Condiţiile de eligibilitate se vor completa și cu prevederile Ghidului solicitantului pentru 

sM7.2 și/sau sM7.6 (funcţie de tipul acţiunii) din PNDR 2014-2020, în vigoare la data lansării 
apelului de selecţie. 

8. Criterii de selecţie 
 Proiecte realizate în parteneriat; 
 Proiecte cu impact micro-regional; 
 Proiecte care deservesc localităţi cu o populaţie cât mai mare; 
 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  
 Proiectul conţine componente inovative sau de protecţia mediului;  
 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autorităţile publice locale și ONG-uri. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de autorităţile publice locale. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează 
infrastructura educaţională (grădiniţe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) și nu va 
depăși 100.000 euro. 
Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este  conform Planului de Finantare 
(anexa 4 la SDL). 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind 
aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a  3 ani fiscali de către un 
beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 
10. Indicatori de monitorizare 
 Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite.  
 Numărul de comune sprijinite.  
 Numărul de proiecte ce  au componente inovative sau de protecţie a mediului. 
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Valoarea eligibila a unui proiect: minim 5000,00 euro – maxim 200.000 euro 
 
Legislaţia naţională și europeană aplicabilă măsurii M3.2 
(1) Legislaţia naţională aplicabilă măsurii M3.2 

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

 Legea nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 
 Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale 

pentru care se asigură pregătirea din învăţământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; 
 OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 
 Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creșelor; 
 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; 
 Hoărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 

inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfășurarea activităţii așezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare. 
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional. 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime 
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
perioada de programare 2014- 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul garantării; 

 Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare 
 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 Ordinul ministrului economiei și finanţelor nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare 

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

 Ordinul președintelui Autorităţii Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/ 2010 
privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi 
înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare 

 Ordinul MADR nr 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al 
procesului de selecţie și al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente 
măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), cu modificările și 
completările ulterioare 

 Ordinul nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 
aprobată cu modificările şi completările ulterioare 
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 Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală - Republicare, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
(2) Legislaţia europeană aplicabilă măsurii M3.2 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 17 
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR); 

 R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; 
 Reg. (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziţii tranzitorii. 

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

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul 
pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a ţintelor în 
cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru fondurile structurale şi de 
investiţii europene. 

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanţarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 
ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare 

 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor 
dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru 
anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) 
nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare 

Aria de aplicabilitate a măsurii M3.2: teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” 

3. Depunerea proiectelor 
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3.1. Locul unde vor fi depuse proiectele: sediul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” din 
sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamţ - CP 617030 
3.2. Perioada de depunere a proiectelor: 
(1) GALPNB elaborează, cu respectarea procedurilor de lucru sau alte documente oficiale emise de 
DGDR AM PNDR sau AFIR, Calendarul estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL. Calendarul 
estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL este postat pe pagina www.galpnb.ro și este 
afișat, la sediile primăriilor partenere GALPNB. 
(2) În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor GALPNB lansează, pe plan local 
apel/apeluri de selecţie a proiectelor, conform priorităţilor descrise în SDL. 
(3) Forma, conţinutul, publicitatea precum și alte condiţii necesare conformităţii apelului / 
apelurilor de selecţie, vor respecta procedurile de lucru sau alte documente oficiale emise de DGDR 
AM PNDR sau AFIR. 
(4) Apelul de selecţie se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de 
depunere a proiectelor, în așa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea 
și depunerea acestora. 
(5) Înainte de lansarea apelului de selecţie, acesta trebuie să fie avizat de reprezentantul CDRJ, 
care se asigură de corectitudinea informaţiilor conţinute în apel, informaţii care trebuie să fie în 
concordanţă cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv 
prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. 
(6) Apelul de selecţie se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de 
depunere a proiectelor la GAL numai în situaţia în care acest apel de selecţie va conţine toate 
prevederile și informaţiile care au facut obiectul ultimului apel de selecţie pe măsura respectivă, 
inclusiv punctajele pentru criteriile de selecţie, cu excepţia alocării financiare, fiind astfel respectat 
principiul transparenţei. 
(7) Data lansării apelului de selecţie este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la 
GAL. 
(8) Apelurile de selecţie pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL. Anunţul privind 
prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a 
acestei sesiunii. Atunci când se prelungește apelul de selecţie, alocarea financiară pe sesiune și/sau  
valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect nu pot fi 
modificate (în sensul creșterii/diminuării lor). De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare 
în conţinutul apelului de selecţie pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata 
prelungirii), pentru a se respecta principiul egalităţii de șanse între solicitanţi. Suplimentarea 
alocării financiare pe sesiune se va realiza numai în situaţia în care, în cadrul aceleiași măsuri, s-au         
constituit fonduri disponibile/măsură, provenite din sumele aferente proiectelor selectate de GAL 
care au fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile de către AFIR, cu respectarea prevederilor 
,,Utilizarea fondurilor nerambursabile” din Ghidul sM19.2. 

(9) Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma cererii de finanţare și a 
documentelor anexe, atașate cererii de finanţare. Pentru proiectele de servicii, se va utiliza 
formularul - cadru de cerere de finanţare anexa la prezentul Ghid al solicitantului care este postat 
pe www.galpnb.ro. 
3.3. Alocarea pe sesiune: este precizată în apelul de selecţie al proiectelor 
3.4. Punctajul minim pe care trebuie să-l obţină un proiect pentru a putea fi finanţat: Punctajul 
minim pentru masura M3.2 este de: 
 20 puncte pentru: înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală 

(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau  
grădiniţelor), săli de sport (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), baze sportive, etc); 
renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice sau schimbarea destinaţiei urmată de 
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renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice (centre de informare turistică, centre medicale, 
cabinete medicale, cămine culturale, pieţe, cantine, săli de sport) și amenajarea de parcări, pieţe, spaţii 
pentru organizarea de târguri etc.; achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru 
comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar 
care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale 
inclusiv construirea de staţii de autobuz; achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice 
nou înfiinţate sau existente (de dezăpezire (buldoexcavator sau utilaj multifuncţional cu aceiași 
destinaţie), întreţinere spaţii verzi(utilaje mutifuncţionale) întreţinere drumuri de interes local 
(autogreder sau utilaje multifuncţionale cu aceiași destinaţie) etc.); restaurarea, conservarea și dotarea 
clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; 
restaurarea,conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B; modernizarea, renovarea 
și/sau dotarea căminelor culturale; construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei de drumuri de 
interes local, inclusiv construcţia/modernizarea/ amenajarea de alei și trotuare pietonale de interes 
pentru accesul populatiei rurale locale; crearea, îmbunătăţirea și extinderea altor tipuri de infrastructuri 
la scară mică, așa cum sunt acestea definite în PNDR 2014-2020, în secţiunea „Definirea infrastructurii la 
scară mică, inclusiv infrastructura turistică la scară mică menţionata la articolul 20 alineatul (1) litera (e) 
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”. Aplicaţii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul 
instituţiilor publice (iluminat public inteligent și/ sau sisteme de supraveghere a siguranţei populaţiei și 
respectiv a integrităţii domeniului public și/ sau alte aplicaţii electronice pentru oferirea de informaţii în 
cadruI instituţiilor publice). 

 25 puncte pentru: construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă; 
construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă uzată;

Punctajul minim reprezintă pragurile sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

4. Categoriile de beneficiari eligibili 
(1) Beneficiarii direcţi: 
 Comunele și asociaţiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 Unităţi de cult conform legislaţiei în vigoare;
 Persoane fizice autorizate/societăţi comerciale care deţin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.
Nota: Beneficiari direcţi precizaţi mai sus, se vor completa și cu prevederile Ghidului solicitantului 
pentru sM7.2 și/sau sM7.6 (funcţie de tipul acţiunii) din PNDR 2014-2020, în vigoare la         data lansării 
apelului de selecţie: 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M3.2 sunt: 
 Comunele și asociaţiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
 ONG-uri - pentru investiţii în infrastructura educaţională (grădiniţe) și socială (creşe şi 

infrastructură tip after-school).
 Unităţile de cult conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 Persoanele fizice autorizate/societăţile comerciale, care deţin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă (grupă) B.
Atenţie ! Nu sunt eligibile cererile de finanţare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor. 
Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. 
Reprezentantul legal al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară este preşedintele consiliului 
director, în conformitate cu OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ. Punctul/punctele de 
lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spaţiul rural, activitatea desfășurându-se 
în spaţiul rural. Pentru ca proiectul  depus de o A.D.I. să fie încadrat în finanţarea alocată pentru 
zona montană, este obligatoriu ca toate        comunele din cadrul A.D.I., beneficiare ale proiectului să 
fie localizate și identificate în zona montană. Solicitanţii/beneficiarii pot depune proiecte aferente 
măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la art. 3 și art. 6 din HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 



Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” ‐ județul Neamț și Iași 
Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 ‐ Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț ‐ CP 617030 

e‐mail: galpnb@yahoo.ro web: http://www.galpnb.ro/  ‐ tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502

Ghidul Solicitantului – Măsura M3.2 - Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va 
realiza în mod gratuit și doar cu acordul Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. Toate drepturile rezervate. Page 16 of 43 

 

 

implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările 
ulterioare. Prevederile indicate anterior se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al 
asociaţiei se află în situaţiile prevăzute mai sus. 
(2) Beneficiari indirecţi: 
 Populaţia care beneficiază de servicii îmbunătăţite.
Nota: La tipul beneficiarilor indirecţi (grup ţintă), precizaţi mai sus, se adaugă și beneficiarii indirecţi 
menţionaţi în Ghidului solicitantului pentru sM7.2 și/sau sM7.6 (funcţie de tipul acţiunii) din PNDR 
2014-2020, în vigoare la data lansării apelului de selecţie. 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă 

de minim 5 ani de la ultima plată;
 Investiţia trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Studiului de fezabilitate;
 Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;
 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General.
 Investiţia se va desfășura pe teritoriul GAL „Podișul de Nord al Bârladului”  

 Nota: Condiţiile de eligibilitate se vor completa și cu prevederile Ghidului solicitantului pentru 
sM7.2    și/sau sM7.6 (funcţie de tipul acţiunii) din PNDR 2014-2020, în vigoare la data lansării 
apelului de selecţie: 

Se recomandă ca înaintea depunerii cererii de finanţare să stabiliţi, obiectiv, punctajul pe care 
proiectul îl realizează şi să specificaţi valoarea punctajului în cererea de finanţare, secţiunea A6 
„Date despre tipul de proiect şi beneficiar”. 
Atenţie! Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră este 
necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii toate informaţiile concludente, informaţii pe care documentele justificative 
anexate le vor demonstra şi susţine. 
Atenţie! Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B 
trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015, conform Ordinului Ministerului culturii 
şi cultelor nr. 2.314/2004, astfel cum a fost modificată și completată conform Ordinului Ministerului 
Culturii nr. 2.828/2015. În cazul în care clasarea bunului imobil s-a realizat după ultima modificare 
a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia Ordinului ministrului culturii de clasare şi copia 
Monitorului Oficial al României Partea I în care a fost publicat. 
Important! Solicitanţii pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări 
de Intervenţii/Proiect Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 28/2008, pentru 
obiectivele/proiectele de investiţii care se încadrează în prevederile art. 15 din HG 907/2016. 
Important! Spaţiul rural eligibil în accepţiunea acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor ca 
unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente din teritoriul GALPNB. 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili (Se vor verifica actele 

juridice de înfiinţare și funcţionare, specifice fiecărei categorii de solicitanţi).
 Solicitantul trebuie să respecte valoarea totală/comună, pentru investiţii care vizează un singur 
tip de sprijin. Valorea totala/tip de sprijin a unei comunei (indiferent că aplică singură sau ca 
membru ADI) nu trebuie să depașească valoarea maximă prevazută în fișa măsurii.
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 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minimum
5 ani de la data ultimei plăţi.  Se vor verifica declaraţia pe propria răspundere, Hotărârea 
Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG). 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată: Se vor verifica: declaraţia 
pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, alte documente specifice, după caz, 
fiecărei categorii de solicitanţi.

 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 
submăsură:

 Investiţii în active corporale: Infrastructură de apă/ apă uzată 
 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de 

joacă pentru copii, terenuri de sport (inclusiv cele amplasate        în   incinta școlilor sau 
grădiniţelor), săli de sport (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), baze 
sportive, etc) 

 Renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice sau schimbarea destinaţiei urmată de 
renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice (centre de informare turistică, centre 
medicale, cabinete medicale, cămine culturale, pieţe, cantine, săli de sport) și amenajarea de 
parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc. 

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în 
zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este 
indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale 
inclusiv construirea de staţii de autobuz; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice nou înfiinţate sau existente 
(de deszăpezire (buldoexcavator sau utilaj multifuncţional cu aceiași destinaţie), întreţinere 
spaţii verzi (utilaje mutifuncţionale) întreţinere drumuri de interes local (autogreder sau 
utilaje multifuncţionale cu aceiași destinaţie) etc.) 

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de 
interes local de clasă B; 

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B 
 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 
 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local, inclusiv 

construcţia/modernizarea/ amenajarea de alei și trotuare pietonale de      interes pentru accesul 
populatiei rurale locale. 

 Infrastructura educaţională 
 Crearea, îmbunătăţirea și extinderea altor tipuri de infrastructuri la scară mică, așa cum sunt 

acestea definite în PNDR 2014-2020, în secţiunea „Definirea infrastructurii la scară mică, 
inclusiv infrastructura turistică la scară mică menţionată la articolul 20 alineatul (1) litera (e) 
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”. 

 Aplicaţii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul instituţiilor publice (iluminat public 
inteligent și/ sau sisteme de supraveghere a siguranţei populaţiei și respectiv a integrităţii 
domeniului public și/ sau alte aplicaţii electronice pentru oferirea de informaţii în cadruI 
instituţiilor publice). 

 Investiţii în active necorporale
Atenţie! Pentru infrastructura educaţională se va prezenta în SF/DALI, acreditarea unităţii de 
învăţământ prin care se va verifica dacă profilul de învăţământ se regăsește în Anexa 3a sau 3b din 
Hotărârea nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea 
nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul 
preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare iar pentru şcolile profesionale în domeniul agricol în 
Anexa 1a sau 1b din aceiaşi Hotărâre. Proiectul de investiţii în infrastructură rutieră de interes local 
trebuie să prevadă structuri rutiere cu îmbrăcaminţi din mixturi asfaltice și/sau betoane de ciment. 
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Nu se admit la finanţare proiecte de investiţii în infrastructura rutieră de interes local care prevăd 
structuri rutiere cu îmbrăcaminţi de tip pietruire macadam, precum și îmbrăcaminţi provizorii 
(macadam semipenetrat cu bitum, macadam penetrat cu bitum, macadam penetrat cu emulsie, 
macadam protejat cu tratamente bituminoase)! Se va verifica Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia 
de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii. 
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura 

M3.2: Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/ 
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare 
privind conţinutul 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, precum și în baza Certificatului de Urbanism. La Studiul de 
Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii se vor atașa, după caz, 
următoarele documente: Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcţiile Judeţene pentru Cultură pe 
raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme 
faptul că obiectivul propus spre finanţare face parte din patrimoniul cultural de interes local – 
clasa (grupa) B şi că se poate interveni asupra lui (documentaţia este adecvată) și Dovadă 
eliberată de Muzeul judeţean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă 
este cazul, asupra unor intervenţii antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent 
proiectului propus pentru finanţare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare). Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de 
patrimoniu, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind 
unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul 
Culturii, pentru investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIŢIEI 
nr. 5596-VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005. Elaborarea 
documentaţiilor tehnice se face doar de către specialiști sau experţi atestaţi de Ministerul 
Culturii. Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea 
avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii, excepţie de la aceasta o fac documentaţiile de restaurare a 
componentelor artistice (decoraţiuni murale, pictură murală, etc.) ale căror avize sunt emise 
doar de Ministerul Culturii. Pentru restaurarea/conservarea monumentelor solicitanţii publici au 
obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru 
investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie 
efectuate numai din surse proprii sau atrase. 

Atenţie! Renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice sau schimbarea destinaţiei urmată 
de renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice precum și Modernizarea, renovarea și/sau 
dotarea căminelor culturale, trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala (a se vedea 
Anexa 11 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale); Dotarea 
căminelor culturale poate fi facută și independent de intervenţia asupra clădirilor. 
Atenţie! Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice nou înfiinţate sau 
existente (de deszăpezire (buldoexcavator sau utilaj multifuncţional cu aceiași destinaţie), 
întreţinere spaţii verzi (utilaje mutifuncţionale) întreţinere drumuri de interes local (autogreder 
sau utilaje multifuncţionale cu aceiași destinaţie) etc.) sunt eligibile, daca fac parte din înfiinţarea 
serviciului (serviciu pentru deszapezire, întreţinere spaţii verzi  etc.). Daca serviciul/ 
compartimentul există (ca și activitate în cadrul primăriei), dar nu este dotat, se pot finanţa 
dotările, dar utilajele trebuie sa fie dimensionate și corelate cu suprafaţa pentru care vor fi 
folosite. În cazul acestor achiziţii, solicitantul va prezenta în SF situaţia actuală, modalităţile de 
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rezolvare a problemei. La verificarea pe teren, experţii APDRP vor verifica Fișele de inventar ale 
solicitantului privind aceste echipamente. 
 Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GALPNB: Se va verifica dacă investiţia se realizeză 

la nivel de comună, respectiv în satele componente. Documente verificate:
 Studiile de Fezabilitate/Documentaţiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii. 
și 
 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în 

vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a 
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în 
situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investiţiile care fac 
obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală, 
solicitantul trebuie să prezinte 
și 

 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în 
sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării în 
drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimbării categoriei de drum public (din 
categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor 
de interes local), cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 
(este suficientă prezentarea adresei de înaintare a documentatiei supusa aprobarii conform 
precizarilor legislative). 
sau 

 avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat 
de Comună (dacă este cazul) 
sau 

 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, 
servitute/ contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o 
perioadă de cel puţin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG. 

Important! Pentru proiectele care vizează infrastructura de apă/apă uzată este necesar ca 
solicitanţii să se informeze la Operatorul Regional dacă localităţile rurale în care se intenţionează 
implementarea proiectului fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e., 
conform Master Planului aprobat şi dacă investiţia propusă nu este finanţată/urmează a fi finanţată 
prin POIM. 
 Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/ 

judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii: Se va verifica extrasul din 
strategie, din care rezultă că investiţia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii 
precum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei.

 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General: Se va verifica dacă investiţia respectă 
toate specificaţiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor 
Documentaţiei de urbanism faza PUG.

Atenţie! În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va 
depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza 
PUZ. 
 Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al acesteia: 
Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea 
Adunarii Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentaţiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu.
 Investiţia în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să se realizeze în localităţi rurale care fac 



Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” ‐ județul Neamț și Iași 
Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 ‐ Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț ‐ CP 617030 

e‐mail: galpnb@yahoo.ro web: http://www.galpnb.ro/  ‐ tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502

Ghidul Solicitantului – Măsura M3.2 - Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va 
realiza în mod gratuit și doar cu acordul Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. Toate drepturile rezervate. Page 20 of 43 

 

 

parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e.: Se va verifica Avizul de conformitate 
al Operatorului Regional.
 Investiţia în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate 
pentru apă/apă uzată: Se va verifica Avizul de conformitate al Operatorului Regional
 Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului 

Regional ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare: 
Se va verifica Avizul de conformitate al Operatorul Regional. Solicitantul va solicita Operatorului 
Regional respectarea formularului Avizului de conformitate (Anexa 1 la protocolul 
P114/23.09.2015) – www.afir.info. La depunerea dosarului Cererii de finanţare pentru 
proiectele de apă/apă uzată, solicitanţii trebuie să depună Avizul de conformitare al 
Operatorului Regional. 

 Investiţia în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună 
cu reţeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există: Se vor verifica Studiile de Fezabilitate/ 
Documentaţiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii. În cazul proiectelor care vizează 
înfiinţarea infrastructurii de apă se solicită: Autorizaţia de funcţionare (AF) pentru infrastructura 
de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puţin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza 
prin proiect). În situaţia în care tronsonul de apă uzată existent nu acoperă întregul tronson de 
apă propus a se realiza (în sensul ca toţi consumatorii deserviţi de reţeaua de apă potabilă 
înfiinţată să poată fi racordaţi la reţeaua de canalizare), în cadrul proiectului depus pentru 
finanţare, se va trata și extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenţei 
tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă. În situaţia în care, pentru 
infrastructura de apă uzată existentă, autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor, 
mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de 
legislaţia în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, 
în vederea emiterii/prelungirii autorizaţiei de funcţionare, în cadrul proiectului depus pentru 
finanţare, se va trata și modernizarea infrastructurii de apă uzată ce vizează realizarea lucrărilor 
necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri 
în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei 
epurate (constând în extinderea capacităţilor staţiei de epurare, inclusiv realizarea racordurilor 
la reţeaua de colectare ape uzate, etc), dacă este cazul. La finalul investiţiei este obligatoriu să 
rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcţional și autorizat. În cazul 
extinderii/modernizării unui tronson a infrastructurii de apă se solicită: Autorizaţia de 
funcţionare (AF) pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puţin lungimea 
tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect); Autorizaţia de funcţionare (AF) a 
infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă, de care se va lega tronsonul propus 
a se realiza prin proiect, în cazul extinderii infrastructurii de apă). Ţinând cont de condiţiile 
impuse privind menţinerea infrastructurii rutiere în condiţiile specificate în cererea de finanţare 
pe toată durata de valabilitatea a contractului, inclusiv pe întreaga perioadă de monitorizare 
precum și de respectarea termenului pentru conformarea cu prevederile Directivei Consiliului 
98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi ale Directivei Consiliului 
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, este recomandat ca investiţiile, pe același 
tronson, în infrastructura rutieră să fie efectuate după realizarea investiţiilor în infrastructura 
de apă/apă uzată. În situaţia în care tronsonul de apă uzată existent nu acoperă întregul tronson 
de apă propus a se realiza prin proiect (în senul ca toţi consumatorii deserviţi de reţeaua de apă 
potabilă să fie racordaţi la reţeaua de canalizare), în cadrul proiectului depus pentru finanţare, 
se va trata și extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenţei tronsonului 
de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă. În situaţia în care pentru 
infrastructura de apă uzată existentă, autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor, 
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mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de 
legislaţia în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, 
în vederea emiterii/prelungirii autorizaţiei de funcţionare, în cadrul proiectului depus pentru 
finanţare, se va trata și modernizarea infrastructurii de apă uzată ce vizează realizarea lucrărilor 
necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri 
în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei 
epurate (constând în extinderea capacităţilor staţiei de epurare, inclusiv realizarea racordurilor 
la reţeaua de colectare ape uzate, etc), dacă este cazul. În situaţia în care pentru infrastructura 
de apă existentă, autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, 
mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de 
legislaţia în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii 
autorizaţiei de funcţionare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare 
îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în 
vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei 
destinată consumului uman (constând în extinderea capacităţilor pentru sursele de apă, staţiile 
de tratare apă brută, etc). În acest caz, prevederile menţionate anterior referitoare la 
infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite. La finalul investiţiei este obligatoriu 
să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcţional și autorizat. Pentru 
asigurarea operării serviciului de apă/apă uzată, beneficiarul poate opta pentru cedarea 
investiţiei către Operatorul Regional, cu acordul părţilor, situaţie în care Operatorul Regional va 
prelua investiţia cu toate obligaţiile contractuale ale beneficiarului finanţării din FEADR. În cazul 
extinderii sau modernizării infrastructurii de apă și apă uzată se solicită: Autorizaţia de 
funcţionare (AF) a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de 
care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect); Autorizaţia de funcţionare (AF) a 
infrastructurii existente de apa (pentru infrastructura de apă de care se va lega tronsonul propus 
a se realiza prin proiect). La depunerea dosarului Cererii de finanţare pentru proiectele de 
apă/apă uzată, solicitanţii trebuie să depună Avizul de conformitare al Operatorului Regional. În 
situaţia în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autorităţile competente în domeniul 
gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de 
calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada 
de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirea autorizaţiei de funcţionare, proiectul va viza 
inclusiv realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile 
competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de 
legislaţia în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităţilor staţiei 
de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la reţeaua de colectare ape uzate, etc). În situaţia în 
care pentru infrastructura de apă existentă, autorităţile competente în domeniul gospodăririi 
apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor 
de calitate stabilite de legislaţia în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în 
vederea emiterii/prelungirii autorizaţiei de funcţionare, proiectul trebuie să prevadă realizarea 
ucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele 
de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind 
calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităţilor pentru sursele 
de apă, staţiile de tratare apă brută, etc). În acest caz, prevederile menţionate anterior 
referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite. La finalul investiţiei 
este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcţional și 
autorizat. În cazul extinderii/modernizării infrastructurii de apă uzată se solicită: Autorizaţia de 
funcţionare (AF) a infrastructurii existente de apa uzată (pentru infrastructura de apă uzată de 
care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect). În situaţia în care pentru infrastructura 
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de apă uzată existentă, autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au 
stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislaţia în 
vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea 
emiterii/prelungirii autorizaţiei de funcţionare, proiectul va viza inclusiv realizarea lucrărilor 
necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri 
în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei 
epurate (constând în extinderea capacităţilor staţiei de epurare, inclusiv realizarea racordurilor 
la reţeaua de colectare ape uzate, etc). La finalul investiţiei este obligatoriu să rezulte un sistem 
apă uzată funcţional și autorizat. În situaţia în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a 
fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de 
funcţionare de către organele competente în domeniul gospodăririi apelor, mediului şi sănătăţii 
publice, se vor prezenta: Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; Documentele care 
atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de 
funcţionare; Proiectele privind înfiinţarea/extinderea/modernizarea infrastructurii de apă/apă 
uzată vor prevedea în mod obligatoriu branșamentele la reţelele de alimentare cu apă și 
racordurile la reţelele de apă uzată, inclusiv elementele de construcţie ale acestora, cheltuielile 
aferente acestora până la limita de proprietate fiind cheltuieli eligibile. Beneficiarul are obligaţia 
să asigure branșarea/racordarea la sistemele hidro-edilitare de apă/apă uzată într-un procent 
minim anual (an de contract), după cum urmează: În primul an de monitorizare se vor 
branșa/racorda un procent de minim 20 % din numărul estimat de utilizatori ai reţelelor de 
apă/apă uzată; În cel de-al doilea an de monitorizare, un procent de minim 40% din numărul 
estimat de utilizatori ai reţelelor de apă/apă uzată; În cel de-al treile an an de monitorizare, un 
procent de minim 60 % din numărul estimat de utilizatori ai reţelelor de apă/apă uzată. În cazul 
investitiilor în infrastructura educaţională/socială care prevăd înfiinţarea/modernizarea 
grădiniţelor/creșelor/infrastructurii de tip after-school, beneficiarul se obligă ca pe toată 
perioada de monitorizare, să asigure într-un procent minim anual (an de contract) înscrierea în 
instituţiile finanţate din FEADR a numărului de copii specificaţi în SF/DALI, care au stat la baza 
justificării necesităţii și oportunităţii investitiei, după cum urmează: În primul an de monitorizare 
se vor Înscrie un procent de minim 20% din numărul de copii specificaţi în SF/DALI, care au stat 
la baza justificării necesităţii și oportunităţii investiţiei.În cel de al doilea an, un procent de 
minim 40% din numărul de copii specificaţi în SF/DALI, care au stat la baza justificării necesităţii 
și oportunităţii investiţiei. În cel de al treilea an, un procent de minim 60% din numărul de copii 
specificaţi în SF/DALI, care au stat la baza justificarii necesităţii și oportunităţii investiţiei. 

 Introducerea investiţiei din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B în circuitul turistic, la 
finalizarea acesteia. Se va verifica documentul 8 - Declaraţia pe propria răspundere dată de 
solicitant din care să reiasă că după realizarea investiţiei din patrimoniul cultural de clasă (grupă) 
B, aceasta va fi înscrisă într-o reţea de promovare turistică.

 Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minim 
5 ani, de la ultima plată. Se va verifica dacă solicitantul a depus angajamentul de a suporta 
cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăţi. Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza Hotărârea/Hotărârile 
Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanţi (ONG, 
Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială), pentru implementarea 
proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):
 necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
 lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, 

în cazul în care se obţine finanţarea; 
 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanţă a investiţiei pe o perioadă 
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de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
 caracteristici tehnice ale investiţiei/investiţiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi 

etc.); 
 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu 

GALPNB/AFIR în derularea proiectului. 
 Dupa caz si dupa tipul investitiei: detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în 

ultimele 12, luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare. 
Atenţie ! Proiectele privind restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din 
patrimonial cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B vor viza strict clădirea/monumentul 
de clasă (grupă) B și nu alte clădiri/anexe care nu se regăsesc în Lista monumentelor istorice 
2015, conform Ordinului ministerului culturii nr. 2.828/2015. Investiţia pentru construcţia, 
extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă (grupă) 
B este eligibilă NUMAI ÎN CADRUL PROIECTULUI de restaurarea, conservarea și / sau dotarea 
așezămintelor monahale de clasă (grupă) B. În cadrul unui proiect de modernizare a căminelor 
culturale, nu este permisă extinderea pe orizontală sau verticală a acestora cu excepţia 
construcţiilor realizate pentru: grupuri sanitare, dotarea cu centrale termice, sisteme de stingere 
a incendiilor și amenajări pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, doar dacă acestea nu au 
existat în clădirea iniţială sau nu mai corespund necesităţilor actuale. 
 

5. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute  prin 

masură; 
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei  pe o 

perioada de minim 5 ani de la ultima plată; 
 Investiţia trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Studiului de fezabilitate; 
 Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ 

regională/judeteană/locală aprobată, corespunzatoare domeniului de investiţii; 
 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 
 Investiţia se va desfașura pe teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”  

Nota: Condiţiile de eligibilitate se vor completa și cu prevederile Ghidului solicitantului pentru sM7.2 
și/sau sM7.6 (funcţie de tipul acţiunii) din PNDR 2014-2020, în vigoare la data lansării apelului de 
selecţie. 
Atenţie! Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră este 
necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii toate informaţiile concludente, informaţii pe care documentele justificative 
anexate le vor demonstra şi susţine. 
Important! Solicitanţii pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Proiect Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 907/2016 sau în 
conformitate cu prevederile HG 28/2008, pentru obiectivele/proiectele de investiţii care se 
încadrează în prevederile art. 15 din HG 907/2016. Important! Spaţiul rural eligibil în accepţiunea  
acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele 
component din teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili (Se vor verifica actele 

juridice de înfiinţare și funcţionare, specifice fiecărei categorii de solicitanţi). 
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 Solicitantul trebuie să respecte valoarea totală/comună, pentru investiţii care vizează un singur 
tip de sprijin. Valoarea totală/tip de sprijin al unei comunei (indiferent că aplică singură sau ca 
membru ADI) nu trebuie să depașească valoarea maximă prevazută în fișa măsurii. 

 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minimum 
5 ani de la data ultimei plăţi. Se vor verifica declaraţia pe propria răspundere, Hotărârea 
Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG).  

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată: Se vor verifica: declaraţia pe 
propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, alte documente specifice, după caz, 
fiecărei categorii de solicitanţi.  

Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură: 
 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală:

 parcuri, 
 spaţii de joacă pentru copii, 
 terenuri de sport (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), 
 săli de sport (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), 
 baze sportive, etc. 

 Renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice sau schimbarea destinaţiei urmată de 
renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice:

 centre de informare turistică, 
 centre medicale, 
 cabinete medicale, 
 cămine culturale, 
 pieţe, 
 cantine, 
 săli de sport, etc. 

 Amenajarea de:
 parcări, 
 pieţe, 
 spaţii pentru organizarea de târguri etc. 

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în 
zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este 
indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale 
inclusiv construirea de staţii de autobuz;

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice nou înfiinţate sau 
existente:

 de deszăpezire (buldoexcavator sau utilaj multifuncţional cu aceiași destinaţie), 
 întreţinere spaţii verzi (utilaje mutifuncţionale) 
 întreţinere drumuri de interes local (autogreder sau utilaje multifuncţionale cu aceiași 

destinaţie) etc.

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil 
de interes local de clasă B;

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;
 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.
 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local,
 Construcţia/modernizarea/ amenajarea de alei si trotuare pietonale de interes pentru 

accesul populatiei rurale locale.
 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă;
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 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă uzată;
 Crearea, imbunatatirea si extinderea altor tipuri de infrastructuri la scară mică, așa cum sunt 

acestea definite în PNDR 2014-2020, în secţiunea „Definirea infrastructurii la scară mică, inclusiv 
infrastructura turistică la scară mică menţionată la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”.

 Aplicaţii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul instituţiitor publice (iluminat public 
inteligent și/ sau sisteme de supraveghere a siguranţei populaţiei și respectiv a integrităţii 
domeniului public și/ sau alte aplicaţii electronice pentru oferirea de informaţii în cadruI 
instituţiilor publice). 

 
6. Cheltuieli eligibile şi neeligibile 
6.1 Cheltuieli eligibile: 
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru 
rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa măsurii din 
SDL, în limita valorii maxime a sprijinului. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către 
beneficiarul finanţării. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru 
investiţii corporale și/sau necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile: 
 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri,spaţii de 

joacă pentru copii, terenuri de sport, (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), 
săli de sport (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), baze sportive, etc) 

 Renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice sau schimbarea destinaţiei urmată de 
renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice (centre de informare turistică, centre 
medicale, cabinete medicale, cămine culturale, pieţe, cantine, săli de sport) și amenajarea de 
parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc. 

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea   locală în 
zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este 
indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale 
inclusiv construirea de staţii de autobuz; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice nou infiintate sau existente (de 
deszăpezire, (buldoexcavator sau utilaj multifuncţional cu aceiași destinaţie) întreţinere spaţii 
verzi (utilaje mutifuncţionale) întreţinere drumuri de interes local (autogreder sau utilaje 
multifuncţionale cu aceiași destinaţie) etc.)  

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de 
interes local de clasă B;  

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B; 
 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 
 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local, inclusiv 

construcţia/modernizarea/ amenajarea de alei si trotuare pietonale de interes pentru accesul 
populatiei rurale locale. 

 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă; 
 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă uzată; 
 Crearea, imbunatatirea si extinderea altor tipuri de infrastructuri la scară mică, așa cum sunt 

acestea definite în PNDR 2014-2020, în secţiunea „Definirea infrastructurii la scară mică, inclusiv 
infrastructura turistică la scară mică menţionaă la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013” 

 Aplicaţii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul instituţiilor publice (iluminat public 
inteligent și/ sau sisteme de supraveghere a sigurantei populatiei si respectiv a integritatii 
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domeniului public, si/ sau alte aplicatii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul 
instituţiilor publice).  

 Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă 
uzată: construcţia, extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă în localităţi rurale 
care fac parte din aglomerări umane între 2.000 - 10.000 l.e.; construcţia, extinderea și/sau 
modernizarea reţelei publice de apă uzată în localităţi rurale care fac parte din aglomerări umane 
între 2.000 - 10.000 l.e.; construcţia, extinderea și/sau modernizarea reţelei de drumuri de 
interes local. 

 Pentru proiectele de infrastructură educaţională/socială: înfiinţarea și modernizarea (inclusiv 
dotarea) grădiniţelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv 
demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă; extinderea și modernizarea (inclusiv 
dotarea) instituţiilor de învăţământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse 
naturale și protecţia mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol; înfiinţarea și 
modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip afterschool, numai a 
celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza 
tehnică o recomandă. 

 Proiecte de restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 
imobil de interes local de clasă (grupă) B; 

 Proiecte de restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă (grupă) B 
şi construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale 
de clasă (grupă) B; 

 Proiecte de modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale; 
 Proiecte de achiziţionarea sau dezvoltarea de software și achiziţionarea de brevete, licenţe, 

drepturi de autor, mărci. 
Atenţie! Prin expresia „incinta şcolilor din mediul rural” se înţelege interiorul parcelei determinată 
cadastral în planul de situaţie. În cadrul unui proiect ce vizează extinderea infrastructurii 
educaţionale sunt eligibile construcţiile realizate în scop didactic (ex: laboratoare/ateliere/sere, 
etc). De asemenea, va fi considerată dotare şi achiziţia de maşini şi utilaje agricole, care prin SF/DALI 
demonstrează că vor fi utilizate exclusiv în scop didactic. Investiţiile care prevăd 
înfiinţarea/modernizarea grădiniţelor/creșelor/infrastructurii de tip afterschool în cadrul aceleiași 
construcţii dezvoltate pe verticală sau orizontală (P+E sau duplex), vor fi descrise în cadrul unui 
singur proiect de investiţii. În cazul proiectelor depuse de comune, care prevăd investiţii în 
înfiinţarea/modernizarea uneia sau mai multor grădiniţe/creșe/infrastructuri de tip after-school, în 
unul sau mai multe sate care aparţin de aceiași comună (UAT), acestea pot fi descrise în cadrul unui 
singur proiect de investiţii sau în cadrul unui proiect pentru fiecare obiectiv de investiţie. Valoarea 
proiectului pentru fiecare din situaţiile menţionate anterior.În conformitate cu prevederile art. 45 
alin. (2), lit. (d) din R (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile 
investiţiile intangibile privind achiziţionarea sau dezvoltarea de software și achiziţionarea de 
brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci. Potrivit dispoziţiilor art. 7 alin.(4) din HG 226/2015 cu 
modificările şi completările ulterioare, costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia 
sau renovarea de bunuri imobile și achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și 
echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri și 
consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile 
de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
care prevăd și construcţii - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în 
achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj. Cheltuielile privind costurile generale 
ale proiectului sunt: Cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare și management, inclusiv 
onorariile pentru consultant privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 
certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare 
implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Cheltuielile pentru consultanţă în 
vederea organizării procedurilor de achiziţii sunt eligibile. 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 
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şi îndeplinesc următoarele condiţii: sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea 
obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii 
sau rezultă din cerinţele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; sunt aferente, după caz: unor studii 
şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare; sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei 
lucrărilor de construcţii - montaj. Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului 
sunt eligibile dacă respect condiţiile anterior menţionate şi se vor deconta proporţional cu valoarea 
fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepţie fac cheltuielile de consiliere pentru 
întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de 
plată. Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente 
cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri/sub-măsuri din PNDR 2014- 2020, 
trebuie întocmite potrivit prevederilor 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: sunt realizate efectiv după data semnării contractului 
de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei; sunt efectuate pentru 
realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; sunt efectuate cu respectarea 
prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; sunt înregistrate în evidenţele contabile ale 
beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor 
justificative, în condiţiile legii. 
Atenţie! Pentru investiţiile de modernizare și dotare a căminelor culturale, CF și documentele 
anexate acesteia (studiu de fezabilitate, etc) trebuie să conţină obligatoriu: 
1) Exemple de Activităţi culturale: Existenţa unor ansambluri de jocuri populare, de 

suflători, grupuri folclorice, taraf, echipă corală și/sau teatrală, cercuri pictură, 
sculptură, ceramică etc. 

2) Exemple de Activităţi sociale: Organizarea de activităţi sociale menite a le induce 
vârstnicilor sentimentul de implicare în viaţa comunităţii în care își duc traiul zilnic 
pentru a nu se simţi singuri și marginalizaţi; Promovarea prin activităţi specifice 
vârstnicilor a egalităţii de şanse cu accent pe petrecerea timpului liber; Organizarea de 
conferinţe și manifestări pe diverse teme, cum ar fi: desfășurarea activităţilor de interes 
comunitar; educaţia pentru sănătate și profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de 
viaţă și mediu sănătos; mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de 
vaccinări, controale medicale profilactice; promovarea dreptului copilului și a măsurilor 
de tip familial; servicii pregătitoare pentru copii de vârstă preșcolară din familii 
defavorizate; promovarea sănătăţii reproducerii și planificării familiale; sensibilizarea 
comunităţii privind problematica copilului cu dizabilităţi; prevenirea abandonului școlar 
din motive economice; prevenirea și combaterea acţiunilor și comportamentelor de tip 
delincvent ale copiilor. Campania umanitară pentru sprijinirea familiilor cu probleme 
sociale cu prilejul diferitelor sărbători (Paște, Crăciun, etc)..Campanie de ajutorare a 
sinistraţilor în caz de: inundaţii, alunecări de teren, cutremur, etc. 

Atenţie! Exemplele de activităţi sociale–culturale nu sunt limitative, ele putând fi 
completate cu alte tipuri de activităţi cu caracter social sau cultural. 
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 pentru care 
Cererea de Finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 
În situaţia în care, la verificarea oricărei Cereri de Plată, sau la verificările efectuate în perioada 
de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau 
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beneficiar, plăţile vor fi sistate, Contractul de Finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate 
de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina 
beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 
6.2 Cheltuieli neeligibile: 
 Investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată din aglomerările umane sub 2.000 l.e.
 Investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile rurale care intră sub incidenţa 

proiectelor regionale finanţate prin POS Mediu sau POIM;
 Investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată din aglomerările umane peste 10.000 l.e.
 Grădiniţele, creşele şi infrastructura de tip „after-school” din incinta şcolilor din mediul rural.
Cheltuielile neeligibile generale sunt:
 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 
 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare a proiectului cu excepţia 

costurilor generale definite la art 45, alin. 2 lit. c) din R (UE) nr. 1305 / 2013 , cu modificările 
și completările ulterioare care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare; 

 cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane; 

 cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează aceleași costuri eligibile; 
 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanţare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 
de asigurare; 

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 
dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 

 pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; achiziţionarea de 
terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 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 implementare a Măsurilor 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Cheltuielile neeligibile specifice sunt: Contribuţia în natură; Costuri privind închirierea de 
mașini, utilaje, instalaţii și echipamente; Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere 
și chirie. 
 

7. Selecţia proiectelor 
7.1 Procedura de evaluare și selecţie. Selecţia proiectelor, care vor fi depuse la “GAL Podișul de 
Nord al Bârladului” va respecta “Procedura de evaluare și selecţie” proprie asociaţiei “GAL Podișul 
de Nord al Bârladului”, prezentată în Anexa 16 la prezentul Ghid al Solicitantului și disponibilă pe 
www.galpnb.ro în secţiunea “Procedura de selecţie”.  
Criteriile de selecţie, în baza principiilor de selecţie din fișa măsurii din SDL, sunt elaborate de 
partenerii GALPNB, astfel încât sprijinul financiar să fie canalizat către acele proiecte care 
corespund cu necesităţile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL. 
La momentul elaborării procedurii de selecţie, GALPNB a avut în vedere următoarele aspecte: 
 promovarea egalităţii dintre bărbaţi și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei 

discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală;

 stabilirea unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operaţiunilor, care să evite 
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conflictele de interese, care garantează că cel puţin 50 % din voturile privind deciziile de selecţie 
sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorităţi publice și permite selecţia prin 
procedură scrisă;

Selecţia proiectelor în cadrul GALPNB va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către 
organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaţilor și Consiliul Director), format din 7 membri ai 
parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecţie este stabilit, un membru supleant. 
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 
selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. 
Dacă unul dintre membrii comitetului de selecţie constată că se află într-o situaţie de conflict de 
interese în raport cu unul dintre solicitanţii proiectelor depuse pentru selecţie, acesta nu are drept 
de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

7.2. Criteriile de selecţie ale proiectului.  
Criteriile de selecţie ce se vor aplica la selecţia proiectelor depuse pe aceasta măsura vor fi: 
 Proiecte realizate în parteneriat;
 Proiecte cu impact micro-regional;
 Proiecte care deservesc localităţi cu o populaţie cât mai mare;
 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
 Proiectul conţine componente inovative sau de protecţia mediului;
 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate, în acord cu criteriile de selecţie de mai sus, conform 
sistemului de punctare prezentat în tabelul următor: 

Nr. 
crt. 

CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1  Criteriul proiectelor se va realizate în parteneriat maxim 10 puncte  

1.1 Proiecte realizate de către ONG uri și unităţi de cult; 10 puncte 
1.2 Proiecte realizate de către comune (UAT-uri), iar funcţionarea 
infrastructurii sociale este asigurată în parteneriat cu ONG-uri/ unităţi de cult 

7 puncte 

1.3 Proiecte realizate de A.D.I.-uri. 5 puncte 
Punctarea se va realiza conform CF și a anexelor la CF 

2  Criteriul proiectelor cu impact micro-regional 10 puncte 

Punctarea se va realiza conform CF și a anexelor la CF (studiu de fezabilitate, etc) 

3. Criteriul proiectelor care deservesc localităţi cu o populaţie cât mai mare 
maxim 25 puncte 

3.1 Proiectul se implementeză în UAT-uri/ A.D.I.-uri care au sub 2.000 
locuitori (în cazul A.D.I. numarul de locuitori ai comunelor componente 
trebuie să îndeplinească această condiţie) 

5 puncte 

3.2 Proiectul se implementeză în UAT-uri/ A.D.I.-uri care au peste 2.000 
locuitori dar mai puţin de 5000 de locuitori (în cazul A.D.I. numarul de 
locuitori ai comunelor componente trebuie să îndeplinească această 
condiţie) 

15 puncte 

3.3 Proiectul se implementeză în UAT-uri/ A.D.I.-uri care au peste 5.000 
locuitori dar mai puţin de 10.000 de locuitori (în cazul A.D.I. numarul de 
locuitori ai comunelor componente trebuie să îndeplinească această 
condiţie) 

20 puncte 
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3.4 Proiectul se implementeză în UAT-uri/ A.D.I.-uri care au peste 10.000 
locuitori (în cazul A.D.I. numarul de locuitori ai comunelor componente 
trebuie să îndeplinească această condiţie) 

25 puncte 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 7 la Ghidul Solicitantului 

4. Criteriul proiectelor care exploatază resursele de energie regenerabilă 10puncte 
Punctarea se va realiza conform CF și a anexelor la CF (studiu de fezabilitate, etc) 

5  Criteriul proiectelor care conţin componente inovative sau de protecţia mediului   

10puncte
Punctarea se va realiza conform CF și a anexelor la CF (studiu de fezabilitate, etc) 

6  Criteriul proiectelor implementate în UAT-uri/ A.D.I.-uri cu grad de săracie aferent (în  
cazul A.D.I.-rilor se va lua în considerare comuna din componenţa A.D.I.- ului cu gradul de  
săracie cel mai ridicat dacă comuna respectivă este beneficiară a componenţei majoritare  

din proiect) maxim 35 puncte 

 6.1. UAT-uri/ A.D.I.-uri cu grad de săracie ridicat (rată saracie 60%-89,6%) 35 puncte 
6.2. UAT-uri/ A.D.I.-uri cu grad de săracie mediu (rata săracie 40%-59,9%) 30 puncte 
6.3. UAT-uri/ A.D.I.-uri cu grad de săracie scazut (rata săracie <40%) 25 puncte 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 15 la Ghidul Solicitantului. Se acordă punctaj 
numai dacă localitatea este obligatoriu identificată în Lista localităţilor din regiunile cu grad de 
săracie ridicat, mediu sau scăzut, punctajul fiind stabilit funcţie de procentul gradului de săracie 
cu care este înregistrată localitatea respectivă (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în 
considerare gradul de săracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune 
desprinsă dintr-un oras, aceasta nu va fi punctată. 

TOTAL 100 puncte 
Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 
ATENŢIE!: 
 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor 

criterii de departajare:
 CD.1 - Descrescător în funcţie de punctajul obţinut la CS3. 
 CD.2 - Descrescător în funcţie de punctajul obţinut la CS6; 
 CD.3 - Descrescator în ordinea datei depunerii proiectului pentru evaluare, pană la epuizarea 

alocării financiare disponibile în SDL. 
 Pragul minim de punctaj pentru ca proiectele depuse să fie selectate este de:

 Punctaj minim 20 puncte pentru: înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de 
recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport 
(inclusiv           cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), sali de sport (inclusiv cele 
amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), baze sportive, etc); 
renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice sau schimbarea destinatiei urmată de 
renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice (centre de informare turistică, centre 
medicale, cabinete medicale, cămine        culturale, pieţe, cantine, săli de sport) și amenajarea 
de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.; achiziţionarea de microbuze 
care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de 
investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru 
comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de 
staţii de autobuz; achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice nou 
înfiinţate sau existente (de deszăpezire (buldoexcavator sau utilaj multifuncţional cu aceiași 
destinaţie), întreţinere spaţii verzi (utilaje mutifuncţionale), întreţinere drumuri de interes 
local (autogreder sau utilaje multifuncţionale cu aceiași destinaţie) etc.).; restaurarea, 
conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes 
local de clasă B; restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă 
B; modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. construcţia/extinderea 
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și/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local, inclusiv construcţia/modernizarea/ 
amenajarea de alei si trotuare pietonale de interes pentru accesul populatiei rurale locale; 
Aplicaţii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul instituţiilor publice (iluminat public 
inteligent și/ sau sisteme de supraveghere a sigurantei populatiei si respectiv a integritatii 
domeniului public, si/ sau alte aplicatii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul 
instituţiilor publice); crearea, îmbunătăţirea și extinderea altor tipuri de infrastructuri la 
scară mică, asa cum sunt acestea definite în PNDR 2014-2020, în secţiunea „Definirea 
infrastructurii la scară mică, inclusiv infrastructura turistică la scară mică menţionată la 
articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”. 

Punctaj minim 25 puncte pentru: construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei      publice 

de apă; construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă uzată;  

8. Valoarea sprijinului nerambursabil 
Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru 

măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de 
dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea 
sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenţionat. 
Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR 
2014-2020 pentru aceleași tipuri de operaţiuni la care se aplică acest tip de sprijin. Valoarea maximă 
eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta cuantumul 
maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro. 

Conform SDL, sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% 
din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autorităţile 
publice locale și ONG-uri. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de autorităţile publice locale. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care 
vizează infrastructura educaţională (grădiniţe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) 
și nu va depăși 100.000 euro. 

Contribuţia publică totală a măsurii M3.2, este prevazuta in Anexa 4 la SDL - Planul de 
finantare a Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al 
Bârladului”. Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este precizat in 
fiecare apel de selectie. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor 
de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către 
un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

Valoarea eligibila a unui proiect: minim 5000,00 euro – maxim 200.000 euro 
 

9. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanţare 
Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de Studiu de fezabilitate şi alte 
documentele justificative anexate. 
Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este 
disponibila în format electronic, la adresa de internet www.galpnb.ro  în secţiunea “Ghidul 
solicitantului” masura M3.2. Opisul dosarului CF va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină din 
dosarul CF va purta semnătura solicitantului (optional, conform reglementarilor legislative în vigoare, 
ștampila). Este necesar să se respecte formatele standard ale Anexelor care fac parte integrantă din 
Cererea de Finanţare, precum și conţinutul acestora. Se vor completa numai informaţiile solicitate 
(nu se vor adauga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele 
la Ghid). Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele 
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Cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta.  
9.1. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE 
Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 
standard disponibil (Anexa 1 la prezentul GHID), în format electronic, pe adresa de internet 
www.galpnb.ro in secţiunea “Ghidul solicitantului” masura M3.2. 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. 
Atenţie! Rata de actualizare folosită pentru analiza cost-beneficiu este de 5% 
Atenţie! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, beneficiarul 
poate solicita fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului nr. 1.305/2013, ale 
Regulamentului nr. 807/2014 și ale Hotărârii Guvernului nr. 226/ 2015). Beneficiarul poate opta 
pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei corespunzătoare din Planul financiar din cadrul 
Cererii de finanţare. Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată. 
IMPORTANT! BUGETUL INDICATIV, Anexa A1 Deviz financiar- Capitolul 3, Anexa A2 DEVIZ PE OBIECT, 
Anexa A3 Deviz capitolul 2 și Deviz capitolul 5, vor fi completate în funcţie de actul normativ care a 
stat la baza întocmirii SF/DALI HG 28/2008 sau HG 907/2016”. 
9.2.Depunerea Dosarului Cererii de Finanţare 
Dosarul cererii de finanţare (CF) va fi depus de solicitanţi la sediul asociaţiei GAL ”Podisul de Nord al 
Barladului” din sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamţ - CP 617030, în original şi copie, pe suport de hârtie și 
2 (două) CD-uri care cuprind scanul dosarului complet al CF.  Dosarele Cererilor de Finanţare vor fi 
depuse la sediul asociaţiei GAL ”Podisul de Nord al Barladului” din sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamţ - 
CP 617030, înaintea datei limită de depunere, specificată în anunţul de selectie a proiectelor.  
Atentie: Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act 
de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanţare trebuie să 
conţină menţiunea solicitantului „Conform cu originalul” și vor fi semnate (opţional ștampilate) de 
către reprezentantul legal al solicitantului. 
9.3. Verificarea Dosarului Cererii de Finanţare 
a) Verificarea administrativă a Dosarului Cererii de Finanţare 
Verificarea administrativă se realizează la nivelul asociaţiei GAL ”Podisul de Nord al Barladului”  
conform Anexei 17 „E2.1L- Fișa de verificare a conformităţii CF” din prezentul Ghid, cu respectarea 
prevederilor din  “Procedura de evaluare și selecţie” proprie asociaţiei GAL ”Podisul de Nord al 
Barladului”, prezentată în Anexa 16 la prezentul Ghid al Solicitantului și disponibilă pe 
www.galpnb.ro in sectiunea “Procedura de selectie”. Se pot solicita informaţii suplimentare în etapa 
de verificare a conformităţii administrative o singură dată iar solicitantul trebuie să răspundă în 
maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În situaţia în care clarificările nu răspund 
cerinţelor, Cererea de Finanţare va fi respinsă și se va notifica solicitantul în acest sens. Dacă 
expertii evaluatori ai asociaţiei GAL ”Podisul de Nord al Barladului” constată că la dosarul CF există 
toate documentele menţionate şi că acestea îndeplinesc condiţiile cerute, CF se consideră conformă 
şi se trece la etapa următoare de verificare. Cererile de finanţare cu documente justificative lipsă 
sau incomplete vor fi respinse, cu excepţia situaţiei în care deficienţele au fost corectate ca urmare 
a răpunsului la solicitarea de informaţii suplimentare. Dupa caz, expertii evaluator ai asociaţiei GAL 
”Podisul de Nord al Barladului” pregătec notificarea solicitantului privind conformitatea CF sau, dupa 
caz, notificarea de respingere a CF şi motivaţia respingerii. 
b) Verificarea criteriilor de eligibilitate și selecţie privind Cererile de Finanţare 
În urma verificării Criteriilor de Eligibilitate și a Criteriilor de Selecţie pot exista doua situaţii: 
 proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiinţat cu privire la acest aspect; 
 proiectul este eligibil şi va intra în procedura de selecţie descria în “Procedura de evaluare 

și selecţie” proprie asociaţiei GAL ”Podisul de Nord al Barladului”, prezentată în Anexa 16 
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la prezentul Ghid al Solicitantului și disponibilă pe www.galpnb.ro in sectiunea “Procedura 
de selectie”. 

Înainte de depunerea Cererii de Finanţare, solicitantul are obligaţia de a încadra corect proiectul din 
punct de vedere al alocării financiare distincte a măsurii M3.2. 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul proiectului și pentru care 
a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru acordarea sprijinului pe toata perioada 
de monitorizare a proiectului. 
Dupa caz, verificarea pe teren se efectuează, de catre expertii evaluatori ai asociaţiei GAL ”Podisul 
de Nord al Barladului”, numai în prezenţa reprezentantului legal al solicitatului.  
In aceleasi conditii, verificarea pe teren se efectuează de către entitatea care instrumentează 
Cererea de Finanţare, respectiv AFIR. Scopul verificării pe teren este de a controla datele și 
informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul 
propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa 
verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. 
Foarte important! 
În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către AFIR, 
acesta poate contesta rezultatele verificării, numai în cazul în care reprezentantul legal a menţionat 
OBSERVAŢII în Fişa de verificare pe teren 
Verificarea criteriilor de eligibilitate si selectie privind Cererile de Finanţare este făcută pe baza 
documentelor depuse de solicitant.  
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului 
sunt: 
 Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 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). Pentru proiectele demarate din alte 
fonduri și nefinalizate, inclusiv în cazul în care pe amplasamentul pe care se propune investiţia 
există suprapuneri parţiale cu proiecte anterior finanţate, în completarea documentelor solicitate 
la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să 
reiasă stadiul investiţiei, indicând componentele/acţiunile din proiect deja realizate, 
componentele/acţiunile pentru care nu mai există finanţare din alte surse, precum și devizele 
refăcute cu valorile rămase de finanţat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau 
total sunt neeligibile si se includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile. 

Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este 
menţionat în Certificatul de Urbanism. HCL de modificare / completare a domeniului public sunt 
valabile numai ca anexe la inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului). 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. 
 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. 

Atenţie! Conform prevederilor din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru 
investiţia de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile OUG 85/2018 pentru abrogarea unor 
dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice. 
 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform 

legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 
Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). 

 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, 
superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se 
vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 
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 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale 
în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către 
Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): necesitatea, oportunitatea și potenţialul 
economic al investiţiei; lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de 
realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării; angajamentul de a suporta cheltuielile de 
mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli 
profesionale, structuri tip „after-school”, creşe); caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, 
capacităţi etc.); agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și 
denumire); nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în 
derularea proiectului. Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. Modelul de 
hotarare a consiliului local (Anexa 10) este orientativ! 

 Certificat de înregistrare fiscală 
 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ 

Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 
şi 
 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG.  
 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). 

 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. 

 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igiena şi sănatate publică 
sau 
 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluarii condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă 

este cazul. 
 Dupa caz, lista agenţilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, 

activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, 
pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor - sociale și de interes public deservite 
direct de proiect. 

 Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar și că prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 
judeţeană, construcţia va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar și pentru siguranţa alimentelor, dacă este cazul. 

 Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiţia este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare naţională / regional / judeţeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiţii precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

 Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
 Extras de cont care confirma cofinantarea investitiei, daca este cazul. 
 Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere, 

dacă este cazul. 
 Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectueaza în baza Anexei 18 – „E1.2L- Fisa de evaluare 
generala a proiectului”, din prezentul Ghid al solicitantului, de către experţii evaluator ai asociaţiei 
GAL ”Podișul de Nord al Bârladului”, privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Verificarea 
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criteriilor de eligibilitate și selecţie se va realiza la nivelul asociaţiei GAL ”Podișul de Nord al 
Bârladului”, cu respectarea prevederilor din  “Procedura de evaluare și selecţie” proprie asociaţiei 
GAL ”Podișul de Nord al Bârladului”, prezentată în Anexa 16 la prezentul Ghid al Solicitantului și 
disponibilă pe www.galpnb.ro in sectiunea “Procedura de selectie. 
În etapa de verificare a criteriilor de eligibilitate și a bugetului proiectului, se pot solicita de catre 
expertii evaluatori ai asociaţiei GAL ”Podișul de Nord al Bârladului”  informaţii suplimentare o 
singură dată, iar solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea 
acesteia. 
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:  
1. în cazul în care documentul tehnic (Studiul de fezabilitate) conţine informaţii insuficiente pentru 
clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă 
de cele menţionate în Cererea de finanţare.  
2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente 
într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective.  
3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 
diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută 
corect. Pentru criteriile de eligibilitate și selecţie se pot solicita clarificări, documente suplimentare 
fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanţare. Se acceptă orice 
informaţii si alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii Cererii de 
finanţare, care vin în susţinerea și clarificarea informaţiilor solicitate din documentele obligatorii 
existente la dosarul Cererii de finantare. Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi 
instalaţii, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în 
devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa. Pentru restul 
subcapitolelor de la cap. 4, se va preciza care sunt echipamentele, utilajele/ montajul care fac parte 
din categoria cheltuielilor eligibile/ neeligibile. În cazul în care restul documentelor din Cererea de 
finanţare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii 
Cererii de finanţare”, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 
Renunţarea la Cererea de Finanţare: Renunţarea la Cererea de Finanţare se poate efectua de către 
reprezentantul legal în orice moment al verificărilor prin întreruperea procesului evaluării. În acest 
caz, reprezentantul legal al solicitantului va înainta la GALPNB o cerere de renunţare la Cererea de 
Finanţare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta. Solicitarea de renunţare va fi 
înregistrată la asociaţia GAL ”Podișul de Nord al Bârladului” în Registrul de înregistrare al cererilor 
de finantare. Conducerea asociaţiei GAL ”Podișul de Nord al Bârladului” va dispune întreruperea 
verificării Cererii de Finanţare pentru care s-a solicitat renunţarea la finanţare. În situaţia în care 
solicitantul a renunţat la CF nu mai poate depune în calitate de solicitant o nouă CF pentru 
respectivul apel de selectie proiecte. 
Restituirea Cererii de Finanţare: Un exemplar al Cererii de Finanţare este necesar să rămână la 
asociaţia GAL ”Podișul de Nord al Bârladului”, pentru verificări ulterioare (eventuale contestaţii, 
etc). Solicitantului i se restituie exemplarul orginal prin întocmirea unui Proces – Verbal de restituire 
a exemplarului original al Cererii de Finanţare.  
Urmare verificărilor criteriilor de eligibilitate, CF are statut eligibilă şi acceptată pentru verificarea 
criteriilor de selecţie sau neeligibilă şi neacceptată pentru verificarea criteriilor de selecţie. 
Continuarea verificării se va face numai pentru CF eligibile şi acceptate pentru verificarea criteriilor 
de selecţie. Verificarea criteriilor de selecţie și atribuirea punctajelor se va face de către expertii 
evaluatori la nivelul asociaţiei GAL ”Podișul de Nord al Bârladului”. Se va puncta fiecare Cerere de 
Finanţare declarată eligibilă prin completarea Fișei de verificare a criteriilor de selecţie (Anexa 19 – 
„E1.2.1L- Fisa de verificare a criteriilor de selectie”) din prezentul Ghid al solicitantului.  Procesul de 
selecţie și procesul de verificare a contestaţiilor se desfașoară potrivit “Procedura de evaluare și 
selecţie” proprie asociaţiei GAL ”Podișul de Nord al Bârladului”, prezentată în Anexa 16 la 
prezentul Ghid al Solicitantului si disponibilă pe www.galpnb.ro in sectiunea “Procedura de 
selectie”. 
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 
 în cazul în care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de avizare a 

lucrarilor de interventii) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de 
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eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de celelalte 
documente anexate Cererii de finanţare. 

 pentru criteriile de eligibilitate și selecţie se pot solicita clarificări, documente suplimentare 
fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanţare. Se acceptă orice 
informaţii si alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii 
Cererii de finanţare, care vin în susţinerea și clarificarea informaţiilor solicitate din 
documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finantare; 

 în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile 
emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile 
respective.  

 dacă informaţiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 
expertul va notifica solicitantul asupra acestei situaţii, cu rugămintea de a transmite bugetul 
rectificat conform solicitării expertului evaluator.  

 în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 
diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută 
corect expertul va notifica solicitantul asupra acestei situaţii, cu rugămintea de a transmite 
bugetul rectificat conform solicitării expertului evaluator. 

 corectarea erorilor de forma sesizate pe parcursul verificării Cererii de finanţare; 
 în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanţare, se 

constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanţare sau 
Declaratiile pe propria raspundere), iar din analiza proiectului expertul constată că aceste 
carenţe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale. 

Atenţie! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii 
suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 
 Nu este permisă încadrarea în subcapitolul 4.1 din Bugetul indicativ – ”Construcţii şi 

instalaţii”, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia 
în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa. 

 Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4 din Bugetul indicativ, se vor preciza care sunt 
echipamentele, utilajele/ montajul care fac parte din categoria cheltuielilor 
eligibile/neeligibile. 

 In situatii exceptionale, se pot solicita si alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior 
transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial. 

 În cadrul verificării, atât a criteriilor de eligibilitate cât și a criteriilor de selecţie, experţii 
verificatori pot constata erori de formă făcute de solicitant în completarea cererii de 
finanţare.  

 În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, cererea de finanţare poate 
fi admisă la verificare, iar erorile se vor corecta în procesul de evaluare, prin solicitare de 
informaţii suplimentare. 

Finalizarea verificărilor se desfașoară potrivit “Procedura de evaluare și selecţie” proprie 
asociaţiei GAL ”Podișul de Nord al Bârladului”, prezentată în Anexa 16 la prezentul Ghid al 
Solicitantului și disponibilă pe www.galpnb.ro in sectiunea “Procedura de selectie. 
Depunerea și soluţionarea contestaţiilor: se desfașoară potrivit “Procedura de evaluare și 
selecţie” proprie asociaţiei GAL ”Podișul de Nord al Bârladului”, prezentată în Anexa 16 la 
prezentul Ghid al Solicitantului și disponibilă pe www.galpnb.ro in sectiunea “Procedura de 
selectie”. 
 
10. Tipurile de documente, avize, autorizaţii sau studii, după caz, pe care 
solicitanţii sau beneficiarii trebuie să le prezinte: 
10.1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, 
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avizate și verificate în condiţiile legii și însoţite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile 
specifice fiecărui tip de investiţie, conform reglementărilor legale în vigoare. 
10.2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate 
în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare. 
10.3.1 Pentru comune și ADI: Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 
comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. 
Şi 
10.3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în 
sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor 
drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul administrativ (este suficientă prezentarea adresei de înaintare a documentatiei supusa 
aprobarii conform precizarilor legislative) 
și/sau 
10.3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de 
primarie (dacă este cazul) 
10.3.4 Pentru ONG-uri: Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate 
/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor immobile la care se vor efectua lucrări, 
conform cererii de finanţare; 
10.4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.       
10.5. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/Hotararea Adunarii 
Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte 
(obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data efectuării ultimei plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli 
profesionale, structuri tip „after-school”, creşe); 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 
• angajamentul de asigurare a cofinanţării, dacă este cazul. 
• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit în cazul proiectelor care vizează 
infrastructura educaţională (gradiniţe)/social 
10.6.1 Certificatul de înregistrare fiscal 
10.6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor, rămasă definitivă / 
Certificat de înregistrare în Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor 
10.6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG       
10.7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 
sau             
10.7.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă 
este cazul. 
10.8. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea 
desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare 
investiţie accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect. 
10.9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, 
perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanţare 
nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiţii. 
10.10.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care 
vizează înfiintarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă: 
sau            
10.10.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii 
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infrastructurii apă /apă uzată. 
10.10.3 Programul de măsuri dispus de autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor, 
sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare 
privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.  
sau            
10.10.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că 
beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare (daca 
este cazul) 
10.11. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar și ca prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 
judeţeană, construcţia va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 
și pentru siguranţa alimentelor, dacă este cazul. 
10.12. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiţia este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare naţională / regional / judeţeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiţii precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 
10.13. Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă 
pentru Delta Dunării emis de Asociaţia Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării. 
10.14. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) 
10.15. Declaraţie specimen de semnatură 
10.16. Declaraţie de eligibilitate 
 
11.Contractarea fondurilor 
(1) Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AFIR, pentru 
punerea în aplicare a Cererii de Finanţare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda 
finanţarea nerambursabilă în termenii și condiţiile stabilite în Contractul/Decizia de Finanţare și 
anexele acestuia/acesteia, în conformitate cu prevederile documentelor de accesare aferente    sub-
măsurii 19.2.  Cererea de Finanţare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor 
și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie devine obligatorie pentru 
solicitant. Solicitantul acceptă finanţarea nerambursabilă și se angajează să implementeze corect 
angajamentele asumate pe propria răspundere. În vederea contractării, beneficiarul va avea 
obligativitatea respectării prevederilor art. 6 din HG 226/2015, cu modificările și completările 
ulterioare.  
Pentru proiectele selectate de GALPNB și declarate eligicile și de către AFIR se notifică, de catre 
AFIR, Beneficiarul privind selectarea Cererii de finanţare în vederea prezentării documentelor 
necesare contractării precum și a documentelor originale depuse în copie la Dosarul Cererii de 
finanţare, pentru ca expertul AFIR să verifice conformitatea cu originalul acestora. 
În urma depunerii la AFIR a Cererii de finanţare și a documentelor în original solicitate la contractare, 
pe suport de hartie, un proiect selectat poate fi declarat: 
 selectat pentru finanţare, dacă în urma verificării documentelor sunt îndeplinite condiţiile de 

eligibilitate și criteriile de selecţie, caz în care se va notifica solicitantul în vederea 
prezentării la CRFIR în maxim 15 zile lucrătoare pentru luare la cunoştinţă, în vederea 
semnării Contractului de finanţare (Anexa nr. 5 la Ghidul solicitantului). 

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a lua la 
cunoştinţă Contractul de Finanţare şi nici nu anunţă AFIR că nu se poate prezenta în termen, atunci 
se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil; 
 neselectat pentru finanţare, dacă în urma verificării documentelor nu sunt îndeplinite 

condiţiile de eligibilitate și criteriile de selecţie, caz în care se va notifica solicitantul. 
(2) Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare 
Durata de execuţie a Contractului de finanţare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele care 
prevăd investiţii cu construcţii montaj. 
Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al 
AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice beneficiarilor publici sau privaţi, prevăzute în contractul 
de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat. 
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Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul implementării 
proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de 
avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora. 
Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către 
beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din 
FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii: încetarea sau delocalizarea unei activităţi 
productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 - 2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul 
a fost selectat și contractat; modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă 
un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; modificare substanţială care 
afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor 
iniţiale ale acestuia; realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri 
nerambursabile. 
 
12. Avansurile.  
Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile 
efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate 
beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 807/2014 de stabilire a normelor 
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, şi, 
respectiv, ale Legislaţiei Naţionale de Implementare. 
Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în Cererea 
de finanţare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are 
posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR cu 
condiţia să nu depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea 
Contractantă și atunci când are avizul favorabil a unei achizitii publice din partea AFIR. Avansul se 
recuperează la ultima tranşă de plată. Plata avansului aferent Contractului de finanţare este 
condiţionată de constituirea unei garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară 
înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României, în procent de 100% din suma avansului.  
Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 
perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării 
prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă 
documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, 
poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire. 
ATENŢIE! AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau 
la o instituţie bancară 
 
13. Achiziţiile.  
Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice precum şi 
Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa contractului de finanţare. Pentru a 
facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date model, 
specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni. Termenul de finalizare al achizitiilor 
şi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, se va corela cu termenul limită în care 
trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată menţionată la art. 4 din HG 226/2015 cu 
modificările și completările ulterioare. Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica 
în SEAP, vor avea la bază proiectul tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR. Contractele 
de achiziţie publică a Studiului de fezabilitate (SF) sau a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii (DALI) vor conţine, în mod obligatoriu, clauze prin care prestatorul se obligă să cesioneze, 
în mod exclusiv, autorităţii contractante, drepturile patrimoniale de autor asupra SF/DALI, fără a fi 
limitat la un teritoriu și timp, în condiţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare. 
Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenţii în privinţa atribuirii contractului pentru realizarea 
proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, documentaţiilor necesare pentru obţinerea acordurilor, 
avizelor și autorizaţiilor. Pentru achiziţia serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnice de execuţie 
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(PT), în cazul în care, operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate / documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii / sau alte documentaţii tehnice ce stau la baza, sau fac parte din 
caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanţi în calitate de ofertant/asociat/subcontractant/tert 
susţinător, acesta trebuie să aducă la cunoștinţa autorităţii contractante (comisiei de evaluare) 
această stare de fapt, și să prezinte o declaraţie din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de 
elaborare a acestora (SF, DALI, alte documentaţii tehnice) nu este de natură să denatureze 
concurenţa prin apariţia unui eventual conflict de interese. 
Regimul conflictului de interese: În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de 
evitare a conflictului de interese prevazute in capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu completările ulterioare. Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţii potenţial 
generatoare de conflict de interese, următoarele: participarea în procesul de verificare/evaluare a 
solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni 
din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi 
ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane 
care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; participarea în procesul de 
verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată 
sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, 
un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură 
să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; situaţia în care 
ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are 
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 
are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele personae desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 
ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. Prin 
acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni 
care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% 
din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. De asemenea, poate fi considerat conflict de 
interese situaţia în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme 
participante pentru acelaşi tip de achiziţie (art. 14 din OUG 66/2011, cu modificările și completările 
ulterioare). 
Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere 
principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările 
ulterioare. 
 
14. Termenele limită și condiţiile pentru depunerea cererilor de plată a 
avansului și a celor aferente tranșelor de plată 
În etapa de autorizare a plăţilor, toate cererile de plată trebuie să fie depuse iniţial asociaţiei GAL 
”Podișul de Nord al Bârladului” pentru efectuarea conformităţii, iar ulterior, când se depun la AFIR, 
la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a conformităţii emisă de asociaţiei GAL 
”Podișul de Nord al Bârladului”. 
Beneficiarul va depune la CRFIR, Dosarele cererilor de plată în conformitate cu Declaraţia de 
eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare. 
Rectificarea Declaraţiei de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în 
perioada de execuţie a Contractului de finanţare. În situaţia în care se aprobă prelungirea duratei de 
execuţie peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz, beneficiarului i se va mai permite o nouă 
rectificare în conformitate cu noua perioadăa de execuţie aprobată. În cazul proiectelor pentru care 
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se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie 
să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. 
Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la CRFIR, în două exemplare pe suport de hârtie, la 
care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată 
trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (Anexă la 
Contractul de finanţare). Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 
de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme. 
 
15. Monitorizarea proiectului 
Asociaţia GAL ”Podisul de Nord al Barladului” va monitoriza  proiectul și obligaţiile beneficiarului 
privind investiţia pentru care a primit sprijin conform prevederilor specifice din Reg.1303/2013. 
Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la 
care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă.  
Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce privește 
publicarea pe site-ul AFIR a datelor de contact (denumire, adresă, titlu si valoare proiect). 
Atentie: Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substantial investiţia 
realizată prin proiect pe perioada de valabilitate si monitorizare a Contractului de Finanţare. 

 
16.  Date de contact 

Asociaţia GAL „Podișul de Nord al Bârladului”-sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamţ - CP 617030; e- 
mail: galpnb@yahoo.ro; web: http://www.galpnb.ro; tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 
0768101930; fax: 0233.765.502 

 
17.  ANEXE la Ghidul solicitantului 

1. Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare 
2. Anexa nr. 2 – Studiu de fezabilitate 
3. Anexa nr. 3 – UAT zona montană 
4. Anexa 4 – Recomandări analiză cost-beneficiu 
5. Anexa nr. 5 – Model Contract Finanţare 
6. Anexa nr. 6 – Fișa măsurii M3.2 
7. Anexa 7 – Rezultate finale recesnsamânt 
8. Anexa 8 – Studiu potenţial socio-economic 
9. Anexa nr. 9 – Lista localităţi cu proiecte neconforme 
10. Anexa nr. 9.b – Lisata aglomerărilor cu proiecte neconforme 
11. Anexa nr. 10 – Model HCL 
12. Anexa nr. 11 – Elemente tipologii arhitecturale 
13. Anexa nr. 12 – Declaraţie pe propria răspundere 
14. Anexa 13 – Declaraţie specimen de semnătură 
15. Anexa 14 – Declaraţie de eligibilitate 
16. Anexa nr.15 – Gradul de sărăcie 
17. Anexa 16 – Procedura de evaluare și selecţie 
18. Anexa 17 – E2.1L – Fișa de verificare conformitate CF 
19. Anexa 18 – E1.2L – Fișa de evaluare generală a proiectului 


