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Asociația Grupul de Acțiune Locală ,,Țara Gugulanilor”- APEL DE SELECȚIE NR.1/2021                

MĂSURA M1.1/ 1B 
,,Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale 

pentru diversificarea activităților rurale” 

 
Data lansării apelului de selecție: 07.04.2021 

Data limită de primire a proiectelor este: 21.05.2021, ora 17:00, sau pană  la atingerea plafonului de 110%, dar nu mai 
putin de 5 zile lucratoare. 

Locul și intervalul depunerii proiectelor: 
Dosarul Cererii de finanţare va conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative şi va fi depus, în 
2 exemplare-format letric şi 2 exemplare- scanate pe suport CD, la sediul GAL Ţara Gugulanilor, Loc. Sacu, nr. 47, com 
Sacu, jud. Caraş- Severin în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 17:00 pe toată durata sesiunii de 
depunere a proiectelor.  
Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format 
electronic, la adresa www.galtaragugulanilor.ro 
 
 Alocarea totală a măsurii: 32.641Euro 
Alocarea financiară publică a măsurii aferentă perioadei de depunere este de 32.641 Euro.În prima sesiune de selecție, 
fondurile alocate în cadrul acestei măsuri reprezintă suma totală M1.1/ 1B-,,Cooperarea în scopul creării de forme 
asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”din Planul de Finanțare este de 
32.641 Euro. 

Fondul  total disponibil  alocat în această sesiune este în valoare de 32.641 EURO. 
 În prima sesiune de selecție, fondurile alocate în cadrul acestei măsuri reprezintă suma totală M1.1/ 1B-,,Cooperarea în 
scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”din 
Planul de Finanțare este de 32.641 Euro. 
 
Tipul de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013): 

• Rambursarea costurilor eligibile efectuate și plătite  
 Plăți în avans în valoare de 50% din valoarea proiectului, cu condiția constituirii unei garanții bancare în valoare 
de 100% din valoarea avansului. 

• Valoarea eligibila a proiectelor poate fi de maxim 32.641 de euro. 
Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a fi finanţat 
Pentru această măsură pragul minim este de 20 puncte- valoarea criteriului de selecție cu punctajul cel mai mic şi 
reprezintă pragul sub care nici un proiect nu va intra în etapa de evaluare. 
 
Categoriile de solicitanţi/ beneficiari eligibili: 
 

1. Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi 
produse  
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Solicitantul trebuie să fie un grup operațional potențial, fără statut juridic, constituit din minim un partener din 
categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/o cooperativă/altă formă de asociere în agricultură, 
în funcție de tema proiectului:   
o Partener cu domeniul de activitate - cercetare;  
o Partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar.   
 

2. Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și 
procese în sectorul pomicol  

Solicitantul trebuie să fie un grup operațional potențial, fără statut juridic, constituit din minim un partener din 
categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/o cooperativă/altă formă de asociere în agricultură 
din sectorul pomicol:  

• Partener cu domeniul  de activitate de cercetare (de ex.: producție/procesare/ambalare fructe), corespunzător 
temei proiectului;  

• Partener care are ca activitate principală procesarea/comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau 
producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului ca domeniu principal de activitate, în concordanță cu 
tema proiectului.  

Pe baza temei proiectului și problemei specifice care vor fi abordate de Grupul Operațional, alți parteneri relevanți (de 
ex. consilieri, ONG-uri, alți consultanți, întreprinderi, etc.) se pot alătura parteneriatului. 
 
Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice neautorizate, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, 
II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare). 
 
Liderul parteneriatului trebuie sa aibe sediul social/ punct de lucru pe teritoriul GAL Tara Gugulanilor si sa se incadreze ca 
forma de organizare intr-una din categoriile de beneficiari directi ai acestei masuri, inclusiv reprezentanti ai Consiliilor 
Locale- prin intermediul UAT.  
 
În cazul IF/asociațiilor se va prezenta la momentul depunerii proiectului complet (etapa II) hotarârea membrilor privind 
desemnarea unuia dintre aceștia pentru calitatea de reprezentant legal alături de asumarea prezenței în cadrul 
parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului. 
 
Coordonatorul de proiect propus   
Liderul de Proiect propune un coordonator al proiectului. Coordonatorul propus de liderul de proiect va fi o persoană 
fizică, angajată de către Liderul de Proiect pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului, 
desemnată pentru a gestiona proiectul din punct de vedere tehnic și în ceea ce privește relațiile dintre parteneri, 
respectând condițiile specificate în Ghidul Solicitantului.   
  
În cazul liderilor de proiect PFA, II, IF, ASOCIAȚII, sunt aplicabile prevederile menționate mai sus, cu privire la desemnarea 
reprezentantului legal.   
  
Echipa de proiect   
Este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi 
a celor care derivă din obligaţiile parteneriatului faţă de autoritatea finanţatoare conform contractului semnat. Membrii 
echipei de proiect sunt desemnați în cadrul Acordului de Cooperare, de către partenerii din cadrul Grupului Operațional 
în funcție de specificul proiectului. Spre exemplificare, din echipa de proiect poate face parte un coordonator de proiect, 
un responsabil financiar, un consilier juridic, un cercetător,  etc.   
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 Membri propuși ai grupului operațional  
 În cadrul acordului de cooperare pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele urbane. 
 

3. Sprijin acordat pentru cooperarea între diferiti actori care sa au in vedere obiectivelor a, b, c, d, e, f ale fisei 
masurii. 

 
PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos şi 
cel puţin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol, 
în funcţie de submăsură: 

• Fermieri; 
• Microintreprinderi şi intreprinderi mici; 
• Organizaţii neguvernamentale; 
• Consilii locale; 
• Unităţi şcolare (inclusiv universităţile de profil), unităţile sanitare, de agrement şi alimentaţie publică. 

 
Liderul parteneriatului trebuie sa aibe sediul social/ punct de lucru pe teritoriul GAL Tara Gugulanilor si sa se incadreze ca 
forma de organizare intr-una din categoriile de beneficiari directi ai acestei masuri, inclusiv reprezentanti ai Consiliilor 
Locale- prin intermediul UAT.  
 
Confrom PNDR 2014-2020, Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice (autorizate să efectueze activitățile pe 
care le desfășoară în proiect), sau neautorizate cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în 
baza OUG nr. 44/2008,  cu modificările și completările ulterioare). Parteneriatele constituite exclusiv din solicitanți 
parteneri sau legați definiti conform Legii nr. 346/2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile.   Pentru a evita situația în care parteneriatul este 
constituit exclusiv din solicitanți parteneri sau legați se va verifica acționariatul partenerilor în baza de date ONRC. 
 
Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR  trebuie să fie angajat al acestuia cu contract de muncă 
pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului. În cazul în care 
liderul de parteneriat este reprezentat de către un PFA sau II, titularul PFA sau II poate fi lider de proiect fără a fi 
necesară prezentarea unui contract de muncă, acesta asumându-și prezența în cadrul parteneriatului pentru întreaga 
perioadă de implementare și monitorizare a proiectului. În cazul IF/asociațiilor se va prezenta hotarârea membrilor 
privind desemnarea unuia dintre aceștia pentru calitatea de reprezentant legal alături de asumarea prezenței în cadrul 
parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului. Reprezentantul legal poate fi 
înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării celor de mai sus de către persoana nou desemnată, pe toată 
perioada de implementare a proiectului. 
 
Sunt eligibile și parteneriatele formate doar din fermieri. În cazul în care parteneriatul este format doar din fermieri, în 
cadrul unui Acord de Cooperare cel puțin unul dintre fermieri trebuie să desfășoare activități agricole autorizate (inclusiv 
PFA, II, IF).   
Nu este obligatoriu ca partenerii să fie exclusiv din teritoriul GAL Tara Gugulanilor. 
IMPORTANT! Conform Reg. UE 1305/2013, Art.35, alin. 7,  Cooperarea între actori aflați în regiuni sau state membre 
diferite este, de asemenea, eligibilă pentru acest sprijin. 
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Componența parteneriatului, stabilirea liderului de parteneriat și desemnarea reprezentantului legal în relația cu AFIR se 
va face strict în baza Acordului de Cooperare și a prevederilor sale, ținând cont de toate implicațiile legale ce vor trebui 
respectate între membrii pe de o parte și între liderul de proiect și AFIR pe de altă parte. Astfel, se vor avea în vedere 
printre altele: forma de organizare (UAT, ONG, PFA, SRL, etc.), calitatea de plătitori/neplătitori de TVA a membrilor, 
prevederile Contractului de Finanțare art. 4(7) – dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor etc.  
  
Entitățile publice nu pot  derula procedura de achiziții publice decât în nume propriu nu și pentru membri/terți și nu pot 
realiza decontarea cheltuielilor membrilor. 
 
Atenţie!   
Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă structura (tipul și numărul de membrii) le va fi retrasă 
integral asistenţa financiară plătită până la acel moment.  
  
Totuși, se acceptă înlocuirea partenerilor din acordul de cooperare dacă există motive întemeiate, care trebuie justificate 
corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv condițiile de eligibilitate și selecție, cu acordul 
partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării.    
  
În cazul în care există intenția de modificare a componenței parteneriatului după momentul acordării deciziei de 
finanțare (semnarea Contractului de finanțare) și până la sfârșitul perioadei de monitorizare, liderul de proiect va justifica 
aceasta și va avea obligația de a notifica AFIR pentru a primi acordul.    
  
Noua entitate ce va fi cuprinsă în cadrul acordului de cooperare va prelua toate drepturile și obligațiile entității ce a 
părăsit acordul. Se va transmite acordul de parteneriat final către AFIR în termen de 30 de zile calendaristice după 
primirea acordului AFIR.   
 
Prin excepție de la prevederile de mai sus:  
- Nu este permisă schimbarea membrilor acordului de cooperare între momentul depunerii Cererii de finanțare și 
momentul acordării deciziei de finanțare (semnarea Contractului de finanțare).   
- Nu este permisă schimbarea membrilor pentru care s-au efectuat plăți.  
  
De asemenea, este permisă și creșterea numărului de parteneri fără a fi necesară o justificare amplă, cu condiția ca, 
aceștia să fie incluși cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării, respectând toate 
angajamentele asumate, inclusiv cheltuielile, condițiile de eligibilitate și selecție. În acest caz solicitantul (liderul de 
proiect) va notifica AFIR intenția de modificare a componenței parteneriatului și motivul includerii  
partenerului/partenerilor și va atașa dovada acordului partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării 
modificării.   
  
Cu acordul AFIR, se pot include în parteneriat (acordul de cooperare) și membri noi a căror atributii în cadrul proiectului 
(inclusiv financiare) vor putea curge de la data semnării unui nou acord de parteneriat/act adițional care să-i includă şi pe 
noul/noii parteneri. Se va transmite acordul de parteneriat final către AFIR în termen de 30 de zile calendaristice după 
primirea acordului AFIR.  
  
Pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele urbane în cadrul acordului de cooperare, ținându-se cont 
de drepturile și obligațiile stabilite în cadrul proiectului (inclusiv financiare).  
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Atentie! Numărul de membri nu poate să scadă sub cel din acordul de cooperare inițial.   
 
Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiții 
derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz: 
 
Solicitanții/beneficiarii/, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru 
FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea 
Contractelor de finanțare;  
  
Solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta 
dovada cofinanțării private  şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii 
continue următoare celei în care a fost depus proiectul.  
  
Restricțiile de mai sus sunt aplicabile liderului de proiect.  
  
Parteneriatele care au proiect în derulare, până la implementarea proiectului (până la depunerea ultimei Cereri de plată) 
astfel: - beneficiarii 16.4 (parteneriatele/liderii de proiect) nu pot depune un alt proiect  în cadrul 16.4, dar pot depune  
în cadrul 16.4a; - beneficiarii (parteneriatele/liderii de proiect) 16.4a nu pot depune un alt proiect  în cadrul 16.4a, dar 
pot depune în cadrul  16.4.  
  
 Atenție!  În cadrul acestei submăsuri, un beneficiar poate solicita finanțare pentru unul sau mai multe proiecte, cu 
respectarea condițiilor de mai sus. 
 
Atenție! Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei măsuri din PNDR), acesta 
nu poate fi depus și la GAL.  
 
De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru finanțare în aceeași sesiune anuală, dar nu a încheiat 
contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării și/sau proiectul tehnic, solicitate prin 
Notificarea privind semnarea contractului de finanțare, conform prevederilor HG nr. 226/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, acesta poate depune doar în sesiunile lansate de GAL în anul următor.  
 
În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în 
mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014- 2020. În cazul 
constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează 
la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți. 
 

 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 
Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului este necesar să fie prezentat 
în planul de marketing/studiu toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele  relevante vor susţine aceste 
informaţii. 
 
Operațiunile implementate prin LEADER vor îndeplini cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR, inclusiv 
regulile de minimis (dacă este cazul) și să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în SDL. Valoarea proiectului trebuie 
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să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele proiectului și categoriile de cheltuieli să fie încadrate 
corect în bugetul indicativ. Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor 
unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ‐ calitate şi al rentabilităţii. 
În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în 
mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014‐ 2020. În cazul 
constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează 
la recuperarea sprijinului financiar, dacă s‐ au efectuat plăți.  
  
 
În conformitate cu prevederile din fișa măsurii M1.1/1B vor fi respectate minim următoarele condiții de eligibilitate: 
 

• Solicitantul trebuie să se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili- Îndeplinirea acestui criteriu se va 
demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR şi dupa caz, 
a documentelor de înfiinţare a membrilor, actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor 
restante fiscale şi sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în 
Declaraţia F şi în urma verificării experţilor, în bazele de date AFIR şi ONRC.  
De asemenea, expertii GAL vor verifica Lista participanților conform acordului de cooperare (parteneriatul să fie 
format din persoane juridice și fizice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare). 
 

• Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcţioniare cel puţin egală cu 
perioada pentru care se acordă finaţarea- Se va verifica Acordul de Cooperare. 
 

• Pentru proiectele legate de lanţurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/ plan, privitor la 
conceptul de proiect privind lanţul scurt de aprovizionare- In cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul 
va prezenta modul in care, in cadrul proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și 
dacă este cazul, se vor descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt. Un proiect nu poate conține doar 
acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară (mai putin de 50% din valoarea 
totala a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului scurt 
(conform definiției din capitolul Dicționar).- Se vor verifica : In cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul 
va prezenta modul in care, in cadrul proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și 
dacă este cazul, se vor descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt. 
 

• Pentru proiectele legate de pieţele locale, solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat la piaţa 
locală- In cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in care, prin intermediul 
proiectului, va promova și comercializa  produsele proprii pe piața locală.  Pentru elaborarea Planului de 
marketing, solicitantul va ține cont de totalitatea cerințelor Ghidului Solicitantului, îndeplinirea și detalierea 
acestora urmând a fi cuprinsă în cadrul Planului de marketing. Planul de Marketing va cuprinde o prezentare 
clară și personalizată a proiectului propus spre finanțare și toți partenerii vor desfășura activități specifice în 
cadrul proiectului, în funcție de drepturile și obligațiile asumate și stabilite în cadrul acordului de cooperare. Un 
proiect nu poate conține doar promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară (mai putin de 
50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea 
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pieței locale (conform definiției din capitolul Dicționar). Piața locală include atât mediul rural cât și pe cel urban. 
Produsele comercializate și/sau promovate pe piața locală pot proveni atât din mediul rural cât și din cel urban. 
 

• Proiectul de cooperare propus va fi nou şi nu va fi în curs de desfăşurare sau finalizat- Se solicită angajament în 
această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F) si se verifica in baza de date AFIR daca exista 
in derulare sau finalizat un proiect identic (conform definiției din capitolul Dicționar). Se analizeaza componenta 
parteneriatelor cu proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeasi componență proiectul nu este eligibil   
 
 

• Dacă este cazul, solicitantul va respecta definiţiile cu privire la lanţurile scurte de aprovizionare şi pieţele locale 
stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Reg. UE nr. 807/ 2014- Daca proiectul se refera la 
piete locale bazate exclusiv pe lanturi scurte se vor lua in considerare doar caracteristicile obligatorii ale 
lanturilor scurte (nu se analizeaza distanta dintre punctul de origine al produsului si locul comercializarii ci doar 
numărul de intermediari).   
Daca piata locala nu este bazata doar pe lanturi scurte atunci se vor lua in considerare caracteristicile obligatorii 
ale pietelor locale (distanta geografica dintre punctul de origine al produsului si locul comercializarii). 

Condițiile de eligibilitate din Fișa Măsurii 1.1/1B se completează cu condițiile generale de eligibilitate a tipurilor de 
operațiuni prevăzute în legislația europeană, Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015 privind stabilirea cadrului 
general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală din FEADR și de la bugetul de stat și 
legislația națională: 
 

• Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din 
aria geografica a GAL Tara Gugulanilor- conform Anexei STP aferentă Cadrului Național de Implementare  STP și 
activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii). Se vor verifica: sediul social al 
beneficiarului pentru persoana juridica, PFA, II, IF și UAT în care este localizata majoritar exploatatia pentru 
persoanele fizice.  
Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol 
 

• Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ – 
teritoriale din Anexa aferentă  Cadrului Național de Implementare a STP și activează în sectorul pomicol 
(exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii). Se va verifica sediul social al beneficiarului. 
 
Condiția de eligibilitate se aplica si altor forme asociative care desfășoară activități agricole.   
  
Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol 
 

 Cheltuieli eligibile şi neeligibile 

Finațarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu 
Fișa măsurii 1.1/1B din SDL GAL Ţara Gugulanilor, în limita valorii maxime a sprijinului stabilit. Cheltuielile neeligibile vor fi 
suportate integral de către beneficiarul finanțării. 
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 Tipurile de acţiuni eligibile 

, conform fișei măsurii 1.1/1B Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, grupuri operaționale 
pentru diversificarea activităților rurale: 
Fondurile nerambursabile, alocate Măsurii 1.1/1B, vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru realizarea de actiuni 
materiale si imateriale in scopul  implementarii in comun a unor proiecte de interes local. 

1) Studii/planuri 

• Elaborarea studiilor şi planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piaţă, conceptul de 
marketing- cheltuieli privind costurile generale ale proiectului și trebuie sa respecte conditiile specifice acestui tip de 
cheltuieli.   

2) Costuri de functionare a cooperarii 

• Cheltuieli de transport şi de subzistenţă ale coordonatorului şi partenerilor (diurnă) legate de activităţile 
parteneriatului, conform legislaţiei naţionale. 

• Onorarii ale personalului- (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de secretariat, etc.); 

• Cheltuieli legate de închirierea spaţiilor de desfăşurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziţii 
echipamente IT şi alte dotări necesare desfăşurării cooperării. 

3) Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  proiectului, inclusiv costuri de promovare, şi pot 
cuprinde (listă indicativă): 

• Cheltuieli de promovare, inclusiv pagină web, broşuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media şi 
alte reţele de publicitae, radio şi televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, 
personalizare auto; 

4) Onorarii ale partenerilor, colaboratorilor etxterni, aferente activităţilor descrise în proiect, și prestări servicii de 
către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de 
proiect. 

5) Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, 
imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc 

Este sprijinită promovarea lanțului scurt și a pietei locale. Nu sunt eligibile cheltuielile cu promovarea unui număr 
restrâns de produse comercializate prin intermediul lor. Orice material promoțional sau activitate trebuie să crească 
gradul de informare al potențialilor clienți cu privire la existența lanțului scurt, respectiv pietei locale, și la beneficiile pe 
care le pot avea dacă achiziționează produse pe această cale (de exemplu – produse mai proaspete, sprijinirea economiei 
locale, reducerea efectelor dăunătoare asupra mediului etc.).   

ATENȚIE! Cheltuielile aferente promovării sunt eligibile doar dacă materialele publicitare, spoturile publicitare, 
autocolantele etc. fac referire doar la lanțul scurt (ex. - COȘUL CU BUCATE), conceptul de piață locală (ex. - LEGUME DE 
LA ȚARĂ), categoria de produse (de exemplu – produse montane, ecologice, HNV etc.) și nu la produse specifice (suc de 
mere, sirop de cătină, mere etc.).  
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Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară a unui 
proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțurilor scurte sau a pieței locale (conform definițiilor din 
capitolul Dicționar). Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. 

6) Cheltuieli de marketing legate de etichetarea şi ambalarea produsului (concept grafic, realizarea de ambalaje, 
etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lantului scurt/pietei locale)- maxim 50% din 
valoarea proiectului. 

7) Investiţii în construcţii aferente activităţii de producţie (modernizare, construcţie), echipamente, utilaje necesare 
implemetării proiectului aşa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activităţii 
descrise în proiect. 

În cadrul parteneriatului o persoana fizică poate beneficia de activitățile acestuia. De exemplu - poate utiliza 
echipamentele achiziționate, însă nu poate efectua achiziția lor. Aceasta trebuie făcută de un membru sau de liderul de 
parteneriat, cu formă de organizare cel puțin PFA, II, IF. De asemenea, cheltuiala este eligibilă dacă se respectă condițiile 
din submăsurile specifice și legislația națională. 

8) Onorarii ale partenerilor, colaboratorilor etxterni, aferente activităţilor descrise în proiect, și prestări servicii de 
către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de 
proiect. 

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.  

Pot fi considerate cheltuieli eligibile prestările de servicii de transport dacă partenerul deține mijlocul de transport sau 
dacă prestatorul este un colaborator extern.  

În cazul utilizării în scopul derulării activității descrise în proiect, în cazul serviciilor prestate de un partener, pot fi eligibile 
cheltuielile cu combustibilul, personalizarea, întreținerea și onorariul șoferului, dar nu și marja prestatorului.  

       Este permisă și închirierea unui mijloc de transport marfă de către parteneriat. 

9) Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, 
imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc. 

   Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. 

ATENŢIE! În cadrul prezentei măsuri nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial.  
 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:  
 
Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanţa 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. Potrivit dispozițiilor art. 7 alin.(4) din 
HG 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau 
renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii 
pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind 

http://www.galtaragugulanilor.ro/
mailto:galtaragugulanilor@yahoo.com,TEL


 
 
 
 

 
 
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ “TARA GUGULANILOR” 
Jud. Caras-Severin, Com. Sacu, Nr.47, CIF 35589333 
www.galtaragugulanilor.ro, galtaragugulanilor@yahoo.com,TEL; 0374992733    10 

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 construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în 
achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii‐ montaj. 
 
Cheltuielile pentru consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții 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 şi 
îndeplinesc următoarele condiții:  
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize,acorduri şi autorizații necesare 
implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;  
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, 
proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare;  
c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de  construcții - montaj.  
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior 
menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.  
Memoriile Justificative/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 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. 
 
 
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 
 
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor 
investiţiei; 
 
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 
 
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 
 
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile 
şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 
 
 Tipuri de acțiuni neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 
 
a) cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
 
b) cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite 
la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 (onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate), care pot fi realizate înainte de 
depunerea Cererii de finanțare; 
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c) cheltuieli pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, 
care pot fi realizate după depunerea Cererii de finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 
d) cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 
 
e) cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
 
f) cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (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 construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 19 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013; 

• 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; 

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

• Contribuția în natură;  
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.  

 
 Depunerea dosarului cererii de finanțare 
 
Solicitanții vor depune la sediul GAL Ţara Gugulanilor dosarul Cererii de Finanţare ce cuprinde: 

• Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor -partea E din Cererea de 
Finanţare), legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.  

• Primirea proiectelor se va face pe toată perioada APELULUI de SELECȚIE lansat, în intervalul orar menționat în 
cadrul apelului.  

Dosarul Cererii de Finanțare se depune în 2 (două) exemplare însoțite de copii electronice, astfel :  
• un exemplar letric (copie) și un exemplar pe suport electonic (CD), care rămâne la GAL pentru evaluare, selecție 

și monitorizare.  
• un exemplar letric (original) și un exemplar pe suport electonic (CD), pentru depunere la AFIR după selecția 

proiectului la GAL;  
Documentele-copii depuse în Dosarul Cererii de finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalulʺ. 

Solicitantul trebuie să se asigure că ramâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanțare în 
afara celor 2 exemplare pe care le depune la GAL. 
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Dosarele Cererilor de finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, sau de către un împuternicit al 
responsabilului legal, până la termenul care figurează în apelul de selecție.Proiectul se va înregistra la GAL Țara 
Gugulanilor, iar solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare. 
Numărul de înregistare al Cererii de finanțare se va completa la nivelul OJFI R/CRFIR. 

Dosarul Cerererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea 
dreaptă sus a fiecărui document, unde ,,n” reprezintă numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv 
documentele anexate. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea 
superioară dreapta, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Fiecare pagină va purta semnătura și ştampila solicitantului în 
partea superioară dreapta.  

Instrucțiuni  în vederea depunerii dosarului Cererii de finanțare pe suport tipărit, la sediul GAL Ţara Gugulanilor:  
-  realizarea a două exemplare (ORIGINAL și COPIE) al Cererii de finanțare pe suport de hârtie;  
- realizarea scan-ul Cererii de finanțare și a documentelor administrative anexate (scanarea se va face după 
numerotarea, semnarea și ștampilarea paginilor în colțul din dreapta sus, aplicarea mențiunii conform cu originalul, unde 
este cazul)  
- salvarea dosarului pe suport electonic (CD): - scan-ul Cererii de finanțare și a documentelor administrative anexate;  
- Cererea de finanțare în format editabil.  

 Dosarul Cererii de finanțare va fi legat, sigilat și numerotat, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea 
documentelor, solicitantul va face mențiunea la sfârșitul dosarului:” Acest dosar conține ... Pagini, numerotate de la 1 la 
.. ”  
Formatul electronic va conține Cererea de finanțare în format editabil, Cererea de finanțare și documentele 
administrative scanate, așa cum sunt ele cerute prin ghidul solicitantului.  
 Toate Cererile de finanțare depuse la structurile teritoriale ale AFIR trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:  
 

• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ prin completarea 
Formularului 3;  

• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ prin completarea 
Formularului 3;  

• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu) – dacă este cazul;  
• Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu);  
• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind evitarea 

conflictului de interese (formular propriu);  
• Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul;  
• Formularul 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ;  
• Formularul 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ.  

 
Selecția proiectelor 

 

• Selecția proiectelor se efectuează de către GAL Ţara Gugulanilor și parcurge toate etapele prevăzute în Cap. XI al 
SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR, AM,PNDR, 
inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 

• Evaluarea criteriilor de selectie se face numai pentru Cererile de finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de 
finanţare, inclusiv a anexelor tehnice și administrative depuse de solicitant.  
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Proiectul care solicită finanțare trebuie să răspundă obiectivelor propuse în SDL și să se încadreaze în planul 
financiar al GAL Ţara Gugulanilor. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL, nu vor 
fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

Punctajul fiecărui proiect se va calcula ținând seama de criteriile de selecție specificate în fișa tehnică a M1.1/ 1B - 
,,Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea 

activităților rurale”  din SDL, în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, în documentele atașate 
acesteia și a anexelor la prezentul ghid. Criteriile de selecție au în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 

referitoare la tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în 
conformitate cu obiectivele si prioritătile din SDL.  

• Evaluarea criteriilor de selecție se face de către experții evaluatori din cadrul GAL , se va respecta principiul de 
verificare “4 ochi”, pe baza informării competente şi bine documentate.  
În realizarea selecției GAL va avea în vedere promovarea egalității dintre bărbați 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. Proiectele prin care se solicită finanțare în cadrul GAL Ţara Gugulanilor sunt supuse unui sistem de 
selecție, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform criteriilor de selecție stabilite în conformitate cu specificul 
local din teritoriul GAL Ţara Gugulanilor, astfel încât sprijinul financiar să fie canalizat către acele proiecte care corespund 
cu necesitățile identificate în analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL GAL Ţara Gugulanilor. 

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de 
departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora au fost stabilite de către GAL 
Ţara Gugulanilor, fiind aprobate de către AGA/ Consiliu Director și corespund necesităților locale.  
IMPORTANT!  
Va fi atașată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor atașate dosarului Cererii de finanțare, salvate ca 
fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secțiunea specifica E din Cererea de finanțare). Scanarea se 
va efectua dupa finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maxim de 300 dpi (minim 200 dpi) în 
fișiere format PDF. Denumirea fișierelor nu trebuie sa conțina caractere de genul: “~ " # % & * : <> ? / \ { | }”, sau să 
conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 
128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD/DV D nu trebuie sa fie mai mare de 128 de 
caractere. Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate pe CD/DVD direct în format .pdf, la care se va 
adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de finanţare. În cazul în care 
solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de expert în prezenţa solicitantului.  
 
Punctajul minim care trebuie indeplinit pentru ca un proiect sa poata intra la finantare este de 20 de puncte.  
Punctajul se calculează în baza următoarelor Criterii de Selecţie: 

 

Nr.crt Criteriul de selecție Punctaj 
1 Relevanta proiectului pentru specificul local, avand in vedere ca 

referinta Analiza SWOT a SDL GAL Tara Gugulanilor. 

Se vor verifica:  
• Cererea de Finantare 
• Studiu/Plan de marketing 

Maxim 20 puncte 

2 
 
 

Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective 

Se vor verifica: 
• Studiu/Plan de marketing  

Maxim 40 puncte 
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• Cererea de Finantare 
• Acord de cooperare 

 
Peste 2 parteneri care vor forma parteneriatul 40 puncte 
2 parteneri care vor forma parteneriatul 10puncte 

3 Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect 

Se va verifica: 
• Cererea de finanţare 
• Studiu/Plan de marketing  

 

Maxim 40 puncte 

Peste 100 de persoane, anual 40 puncte 
100 de persoane, anual 10 puncte 

TOTAL 100 puncte 
 

1. Relevanta proiectului pentru specificul local, avand in vedere ca referinta Analiza SWOT a SDL GAL Tara 
Gugulanilor. 
 Se va verifica modul în care investitiile si actiunile propuse prin proiect acopera cel putin un punct slab 
identificat in Analiza SWOT a SDL GAL Tara Gugulanilor. 

Documente care se verifică/documente justificative:  

• Cererea de Finantare, Studiu/Plan de marketing  

2. Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective 
Prin numarul de parteneri se intelege numarul total de membri care semneaza parteneriatul in baza caruia se solicita 
finatarea nerambursabila.  
Documente care se verifică/documente justificative:  

• Studiu/Plan de marketing  
• Cererea de finanţare 
• Acord de cooperare 

 
3. Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect 

Se va verifica numarul de beneficiari care vor beneficia in proiect, conform descrierii din Cererea de Finantare si 
Studiu/Plan de marketing. Numarul de beneficiari indirecti trebuie sa fie asumati de catre Parteneriat.  
Documente care se verifică/documente justificative:  

• Cererea de finanţare 
• Studiu/Plan de marketing  

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte: 
 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de următoarele criterii și în următoarea 
ordine: 
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1. Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective- va fi finanțat cu prioritate proiectul al cărui parteneriat 
are un numar mai mare de parteneri.  

2.Data și ora depunerii proiectului la sediul GAL Țara Gugulanilor, conform regulii “primul venit, primul servit”. 
 
În cadrul Planului de marketing/Studiului /Studiului de fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii 
va fi demonstrata modalitatea de îndeplinire a criteriilor de selecție. Proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu 
criteriile de selecție menționate anterior.  
Verificarea criteriilor de selecție se realizează pe baza Fișei de verificare a criteriilor de selecție, aferentă Măsurii 1.1/1B, 
elaborată de GAL Ţara Gugulanilor, disponibilă pe site-ul www.galtaragugulanilor.ro. Rezultatele verificării și evaluării 
criteriilor de selecție se consemnează în Fișa de verificare. 
 
Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție atât la faza de implementare a 
proiectului cât și in perioada de monitorizare, pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii. 

 Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare la OJFIR/CRFIR 
La nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum și 

proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici. La nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără 
construcții – montaj) și proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.  
În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la structura județeană pe raza 
căruia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere valoric.  

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

1. Fișa de Verificare a Conformității (F_01), întocmită de GAL;  
2. Fișa de Verificare a Eligibilității (F_02), întocmită de GAL;  
3. Fișa de Informații Suplimentare (F_03), întocmită de GAL - dacă este cazul; 
4. Fișa de Verificare pe Teren (F_04), întocmită de GAL - dacă este cazul; 
5. Fișa de Verificare a Criteriilor de Selecție (F_05), întocmită de GAL; 
6. Notificarea solicitantului cu privire la eligibiltatea/neeligibilitatea cererii de finanțare (F_06), întocmită de GAL; 
7. Notificarea solicitantului privind contestația depusă (F_07) întocmită de GAL. 
8. Notificarea solicitantului privind selecția finală (F_08) întocmită de GAL. 

 
Dosarul Cererii de finanțarea nu va acceptat pentru verificare dacă: 

• acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de două ori în cadrul aceluiași apel de proiecte şi a fost 
declarată neconformă de fiecare dată; 

• solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanțare conformă, nu o mai poate 
redepune în același apel de depunere a proiectelor. 
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După efectuarea evaluării proiectelor de către evaluatorii GAL, Comitetul de selecție va lua decizia finală în 
privința proiectelor ce urmează a fi finanțate, luând în considerare atât  criteriile de selecție cât și măsura în care 
proiectele selectate răspund obiectivelor propuse în SDL, asigurându-se că implementarea acestora reprezintă o 
prioritate în vederea implementării strategiei, respectiv se încadrează în planul financiar al GAL Tara Gugulanilor. 

Raportul de Selecție Intermediar 
După încheierea etapelor de Evaluare respectiv de Selecţie, Comitetul de Selecţie elaborează şi aprobă un Raport 

de Selecţie Intermediar (RSI), care se publică pe pagina de web a GAL Tara Gugulanilor (www.galtaragugulanilor.ro) in 
secțiunea Rapoarte de Selecție.În termen de maxim 2 zile lucratoarea de la intocmirea Raportului de Selecție 
Intermediar, acesta se publică pe site-ul GAL Ţara Gugulanilor. Totodata, se transmite solicitanților, în aceeași zi sau cel 
târziu în ziua următoare, Notificare cu privire la eligibilitatea/neeligibilitatea Cererii de Finanțare (F_06), în care vor fi 
indicate punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au condus la neselectarea proiectului 
(dacă este cazul). 
 

Verificarea contestațiilor 
Solicitanții au dreptul de a contesta, rezultatul evaluarii în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 

Notificării.Contestațiile se depun în scris, la sediul asociației GAL Ţara Gugulanilor din Comuna Sacu,Nr. 47 Jud. Caraş-
Severin. Contestația trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal / imputernicit, al solicitantului.  
Verificarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de Contestatii, conform procedurii de evaluare care a stat la baza 
evaluării şi scorării proiectului. Comisia de Contestatii este alcatuita din 3 membri (un reprezentat al unui UAT si doi 
reprezentanți ai mediului privat), după cum urmează: un preşedinte (din partea UAT), un secretar (din mediul privat), un 
membru (din partea mediului privat). Pentru fiecare funcţie în parte este prevazut cate un suplenat.  

În mod obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de către alte persoane care nu au participat la evaluarea/selectia 
iniţială a proiectelor. 
În conformitate cu prevederile cap. XI din SDL, GAL Tara Gugulanilor, atribuțiile Comisiei de Contestatii sunt, 
urmatoarele: 

• de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului set de proceduri; 
• de a respecta confidenţialitatea lucrarilor si imparţialitatea în adoptarea deciziilor; 
• de a studia rapoartele de evaluare şi de a selecta proiectele care vor fi finanţate; 
• consemnarea de catre secretar în minute si rapoarte a deciziilor adoptate în Comitetului de Selecţie şi Comisiei 

de Contestaţii. 
Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri, doar acele solicitări care contestă elemente 

tehnice și/sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.  
În etapa de verificare a contestației și a documentelor justificative aferente acesteia, Comisia de Contestaţii poate solicita 
GAL copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare sau după caz, consultarea 
întregului dosar aferent cererii de finanţare.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor înregistrate, este de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului 
maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 3 zile lucrătoare, dacă la nivelul departamentului 
tehnic al GAL-ului se analizează contestaţii depuse pe două sau mai multe măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse 
este foarte mare, sau dacă perioada de analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. 

În urma analizării contestațiilor, Comisia de Contestațiiva întocmi un Raport de Soluționare a Contestațiilor, numit in 
continuare Raportul de Contestatii(RC) care va fi apoi avizat de catre reprezentatul legal al GAL. În cazul în care, Comisia 
de Contestații constată că aceste contestații sunt justificate, aceasta va înainta Președintelui GAL, și o propunere de 

http://www.galtaragugulanilor.ro/
mailto:galtaragugulanilor@yahoo.com,TEL
http://www.galtaragugulanilor.ro/
http://www.galtaragugulanilor.ro/


 
 
 
 

 
 
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ “TARA GUGULANILOR” 
Jud. Caras-Severin, Com. Sacu, Nr.47, CIF 35589333 
www.galtaragugulanilor.ro, galtaragugulanilor@yahoo.com,TEL; 0374992733    17 

corectare a Raportului de Selecție Intermediar. Totodata, se transmite solicitanților, în aceeași zi sau cel târziu în ziua 
următoare, Notificarea solicitantului privind contestația depusă (F_07). 

Raportul de Selecție Final 
După încheierea termenului de soluționare a contestaților, în baza Raportului Comisiei de Contestații și a 

eventualelor propuneri de corectare a Raportului de Selectie Intermediar, în termen de maxim 3 zile va fi întrunit 
Comitetul de Selecție. Acesta va emite Raportul de Selecție Final, numit in continuare Raport de Selectie (RS), în care vor 
fi înscrise proiectele retrase, neconforme, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele 
solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selectie. 

Raportul de Selecție Final al apelului de selecție (după soluționarea contestațiilor) se publică pe website-ul GAL 
www.galtaragugulanilor.ro  precum și la sediul primăriilor din comunele partenere, iar solicitanților li se transmite 
Notificarea de Selecție Finală (F_08) în max 3 zile lucratoare de la aprobarea Raportului. 
Raportul de Selecție Final va fi datat și semnat și de către reprezentant legal al GAL, sau de un alt membru al Consiliului 
Director al GAL mandatat în acest sens. 
Avizarea  Raportului  de  Selecție Final  de  către  reprezentantul  CDRJ  reprezintă  garanția  faptului  că procedura de 
selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, 
precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL ,, Țara Gugulanilor”. 
 
Componența Comitetului de Selecție: 
Partener Funcţia în CS Tip / Observatii 

PARTENERI PUBLICI 14,28% 

• Membri titular 
COMUNA  OBREJA Membru Rural 

• Membri supleanti   

COMUNA SLATINA- TIMIŞ Membru suplenat Rural 

PARTENERI PRIVATI 85,72% 

• Membri titular 
ZINTUS GREEN POWER SRL Membru Rural 

MIHUŢ FIRUŢ PFA Membru Rural 

MUNTEANU CRISTINA- IANA PFA  Membru Rural 

BARBESCU GIANI PETRISOR II PFA Membru Rural 

SC Zergy & Mely SRL Membru  Rural  

GOJA GRIGORE PFA Membru  Urban  

• Membri supleanti 
SILVAŞAN D MIHAI DARIUS PFA Membru suplenat Rural 

MIHUT LILIANA PFA  Membru suplenat Rural 
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SC DAMONEXIM SRL  Membru suplenat Rural 

SC AND SILVA IMPEX SRL Membru suplenat Rural 

SC DOR TIADOR AGRO SRL Membru suplenat Rural 

AIOANEI MARIA PFA Membru suplenat Rural 

 
 
Componența Comisiei de Contestatii: 
Partener Funcţia în CS Tip / Observatii 

PARTENERI PUBLICI 33% 

• Membri titular 
COMUNA  BUCHIN Presedinte Rural 

• Membri supleanti   

COMUNA ZAVOI Presedinte Rural 

PARTENERI PRIVATI 67% 

• Membri titular 
SC AGA CALOR SRL Secretar Rural 

TRUICĂ IONELA COSMINA PFA Membru Rural 

• Membri supleanti 
ROMA M. MIHAI PFA Secretar Rural 

SC PASTRAVARIA  NARDAN  SRL Membru Rural 

 
Reprezentanții GAL vor depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile 

calendaristice de la data Raportul de Selecție, respectiv Raportul de Contestații întocmit de GAL, astfel încât să se poată 
realiza evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 
În momentul depunerii la structurile teritoriale ale AFIR (SLIN – OJFIR), proiectele selectate vor avea atașate obligatoriu 
Raportul de Selecție și Raportul de Contestații (dacă este cazul), emise de GAL și avizate de CDRJ și toate fișele de 
verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), însoțite de F2 Formular de verificare a 
apelului de selecție avizat de CDRJ, F3 – Formular de verificare a procesului de selecție avizat de CDRJ și de copiile 
declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție( notificarea solicitanților, publicarea Raportului de 
Selecție): 
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Raportul de Selecție Final al apelului de selecție( după soluționarea contestațiilor) se publică pe website-ul GAL, 
www.galtaragugulanilor.ro, precum și la sediul primăriilor din comunele partenere, iar solicitanților li se 
transmite Notificarea de Selecție Finală(F_08) în maxim 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului. 

 Solicitanții pot obține informații detaliate: 
• la sediul GAL ,, Țara Gugulanilor”, situat în comuna Sacu ,nr 47, județ Caraș-Severin, 
• prin corespondență electronică la adresa de mail galtaragugulanilor@yahoo.com,  
• la numărul de telefon 0374.992.733 
• pe suport tipărit a tuturor documentelor aferente măsurii lansate, existente la sediul GAL 
• mai multe informații detaliate despre accesarea și procedura de  derulare a  MĂSURA M1.1/ 1B-

,,Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru 
diversificarea activităților rurale” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Țara Gugulanilor, sunt 
cuprinse în Ghidul Solicitantului pentru această masură, publicat pe site-ul www.galtaragugulanilor.ro. 
Atenție! 
Termenului maxim de finalizare a proiectelor - 31.12.2023, cât și a termenului de depunere a ultimei cereri de plată - 
30.09.2023; 

Alte informații pe care GAL Țara Gugulanilor le consideră relevante: 
Pentru toate Cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la conformitatea plății, în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare, Beneficiarul are Obligația da a infoma GAL Tara Gugulanilor  cu privire la sumele autorizate și 
rambursate în cadrul proiectlui.Pe durata de valabilitate( și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții cu spriji 
forfeter) a contrtactului de finanțare, beneficiarul va furniza Gal-ului orice document sau informație în măsură să 
ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare eferenți proiectului. 
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