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GHIDUL SOLICITANTULUI 
pentru accesarea masurii M1 : “Dezvoltarea 

infrastructurii sociale” 
-versiunea decembrie 2016- 

Ghidul Solicitantului este un material de informare 

tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) implementat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 şi se constituie 

în suport informativ complex pentru întocmirea 

proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru 

pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea 

proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de 

selecţie, aprobare şi derulare a implementării 

proiectului dumneavoastră. 

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de 

investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri 

nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile 

care trebuie prezentate, modelul Cererii de 

Finanţare, al Studiului de Fezabilitate, precum şi alte 

informaţii utile realizării proiectului şi completării 

corecte a documentelor necesare. 

 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a 

actualizării legislatiei naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului 

urmând a fi publicată pe pagina de internet http://galparang.ro/ 
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CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE 

 
1.1 Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia : 

 
Combaterea saraciei si excluziuni sociale  necesita o abordare pe tot parcursul 

vietii. Pentru copii si tineri obiectivul este de a sigura oportunitatea de dezvoltare a 

intregului potential individual, indiferent de ordinea sociala sau etnica, prin dezvoltarea 

abilitatilor, cunostiintelor si experientei necesare. Un alt obiectiv este acela de a 

asigura premisele pentru participarea deplina la viata sociala, culturala si economica a 

comunitatii. 

Obiectivul pentru cei care au depasit varsta activa este acela ca varstnicii sa fie 

apreciati si respectati, sa ramana independenti si sa poata participa la toate aspectele 

vietii in calitate de cetateni activi, precum si sa se bucure de o calitate ridicata a vietii 

intr-o comunitate sigura. 

       Din analiza diagnostic a teritoriului rezulta ca serviciile sociale la nivel de 

comunitate sunt slab dezvoltate sau lipsesc. Pentru dezvoltarea durabila a teritoriului se 

simte nevoia de interventii care sa aiba ca rezultat dezvoltarea serviciilor sociale si 

intrinsic o crestere a conditiilor de viata. Prin masura M1 se propune dezvoltarea 

infrastructurii sociale (prin proiectele care urmeaza a se implementa se urmareste 

realizarea de investitii de tip “hard” care vor duce la imbunatatirea vietii locuitorilor, 

inclusive pentru acei locuitori din comunitati segregate prin crearea unui cadru potrivit 

pentru desfasurarea activitatilor specific diverselor servicii sociale). 

       Masura M1 urmeaza sa fie lansata cu prioritate, beneficiarii acestei masuri avand 

posibilitatea sa acopere cheltuielile ocazionale de un alt tip de masura, respectiv “soft” 

prin accesarea unui alt proiect prin POCU obiectiv specific 5.2. 

Fiecare solicitant va descrie in proiectul depus pe masaura M1 care sunt investitiile de 

tip “soft” care urmeaza a fi realizate, modul in care investitia in infrastructura sociala 

propusa contribuie la realizarea interventiei “soft” si cum aceasta din urma contribuie la 

integrarea sociala a grupului vulnerabil vizat de proiect. 

 

Obiective de dezvoltare rurala: 

Masura contribuie la urmatoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. 

(UE) nr.1305/2013, art.4:  

- obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 
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inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca. 

 

Obiective specifice  ale masurii: 

- dezvoltarea infrastructurii sociale 

- imbunatatirea calitatii vietii grupurilor vulnerabile din teritoriul GAL 

- crearea unui cadru potrivit desfasurarii si acreditarii serviciilor sociale 

 

Masura contribuie la prioritatile prevazute la art.5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv 

“promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale“(P6). 

 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B): “Incurajarea dezvoltarii locale in 

zonele rurale” 

 

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

-iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor rurale, inclusiv 

crearea si mentinerea de locuri de munca 

 

1.2 Contribuţia publică 

Contribuţia publică totală, pentru Masura M1 , este de 808000 Euro, din care: 

 85 % contributie europeană – FEADR  si  

 15% contribuţia natională de la bugetul de stat  
 

 

CAPITOLUL 2 –  PREZENTAREA MASURII M1 
 
 

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile? 

 

Solicitanti (beneficiari directi): 

autoritati locale cu responsabilitati in domeniu care pot aplica singure sau in 

parteneriat cu actorii sociali relevanti (reprezentantii societatii civile) si/sau furnizori 

de servicii sociale in conditiile legii. Solicitanti eligibili pot fi oricare din UAT-urile 

partenere in GAL. 
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ATENŢIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau Administratorul Public al 
comunei. 

 

Beneficiari indirecti ai acestei masuri vor fi reprezentantii grupului tinta persoane din 

grupurile vulnerabile (copii, parinti ai copiilor cu risc de parasire timpurie a scolii, 

persoane care au parasit de timpuriu scoala si care participa la programe de tip a doua 

sansa, varstnici, persoane de etnie roma, etc.). 

 

 

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

Este important ca înaintea depunerii cererii de finanţare să  stabiliti, obiectiv, 

punctajul pe care proiectul îl realizează şi să specificaţi valoarea punctajului în 

cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”. 

ATENTIE! Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului 

dumnevoastră este necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate toate 

informaţiile concludente, informaţii pe care documentele justificative anexate le vor 

demonstra şi susţine. 

 

Conditii de eligibilitate: 

1. Solicitanti eligibili in cadrul masurii M1 sunt autoritati locale cu responsabilitati in 

domeniu care pot aplica singure sau in parteneriat cu actorii sociali relevanti 

     ( reprezentantii societatii civile) si/sau furnizori de servicii sociale in conditiile legii. 

     Partenerii trebuie sa demonstreze ca sunt infiintati legal si au sediu in Romania. 

2. Solicitanti eligibili pot fi oricare din UAT-urile partenere in GAL. 

3. Solicitantul sau cel putin unul dintre membrii parteneriatului este sau se 

angajeaza sa devina anterior ultimei cereri de plata furnizor de servicii sociale 

acreditat conform hotararii 867/2015. 

4.   Pentru a fi eligibil grupul tinta vizat prin proiecte trebuie sa indeplineasca 

cumulativ urmatoarele conditii: 

- Au domiciliul/locuiesc in teritoriul acoperit de GAL 

- Fac parte dintr-un grup vulnerabil asa cum este prezentat in cadrul proiectului in 

functie de servicii sociale propuse a se derula prin proiect 

5.  Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL  
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6.  Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic General:  

Se va verifica dacă investitia respectă toate specificatiile din Certificatul de Urbanism  

eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG. 

 

 

 

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, în limita valorii maxime a sprijinului. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării. 
 
Sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati: 

- Construirea sau reabilitarea de centre de zi si/sau centre sociale 

multifunctionale ( se finalizeaza investitiile pentru acele cladiri in care se vor 

desfasura cel putin una dintre urmatoarele servicii sociale: centre de zi pentru 

persoane varstnice, centre de zi pentru copii, crese, centre de zi pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viata independent sau orice alt serviciu social fara 

cazare incadrat in lista serviciilor sociale fara cazare – Anexa 5 la Ghidul 

solicitantului, preluate integral din anexa  la HG nr.867/2015) 

- Proiectarea si activitatile de inginerie si legatura cu constructia 

propusa 

- Consultanta aferenta proiectului 

- Asigurarea de utilitati 

- Montajul si procurarea echipamentelor tehnice cu montaj 

- Achizitia de dotari  in stransa legatura cu desfasurarea serviciilor 

sociale propuse 

 

Conform art. 7 (4) din HG 226/2015, Costurile generale ocazionate de 

cheltuielile cu onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică si de mediu, inclusiv studiile de 

fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor elig ibile 

pentru proiectele care prevăd si constructii - montaj si în limita a 5% pentru 

proiectele care prevăd simpla achizitie de bunuri. 

2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 
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Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

Cheltuieli pentru consultantă, proiectare, monitorizare si management, 

inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economică si de 

mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din 

Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor, 

acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în 

legislaţia naţională. 

 

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 şi îndeplinesc următoarele conditii: 

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislatiei în vederea obtinerii de 

avize, acorduri şi autorizatii necesare implementării activitătilor eligibile ale 

operatiunii sau rezultă din cerintele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea 

economică si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentatie de 

avizare a lucrărilor de interventie, întocmite în conformitate cu prevederile 

legislatiei în vigoare; 

c) sunt aferente activitătilor de coordonare şi supervizare a executiei şi receptiei 

lucrărilor de constructii - montaj. 

Cheltuielile de consultantă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile 

dacă respectă conditiile anterior mentionate şi se vor deconta proportional cu 

valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de 

consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta 

integral în cadrul primei tranşe de plată. 

Studiile de Fezabilitate, aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii 

publici pentru Măsura M1, trebuie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 28/2008 si modelului cadru prezentat in anexa 2 la prezentul ghid. 

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile Ordinului nr. 863 
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din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al docu 

mentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 

şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii". 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:  

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în 

legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii 

costurilor; 

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu 

AFIR; 

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în 

condiţiile legii. 

 

2.4 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri si echipamente „second hand”;  

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finantare a proiectului 

cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 

/ 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finantare; 

 cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; 

 cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări care vizează aceleasi 

costuri eligibile; 

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 

leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, 

cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare; 
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 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 

2013 si anume: 

a. dobânzi debitoare 

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;  

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor 

specifice pentru instrumente financiare. 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii 

de Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de 

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. 

Cheltuielile neeligibile specifice sunt: 

 Contributia în natură; 

 Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 

 Costuri operationale inclusiv costuri de întretinere si chirie.  

 

2.5 Principiile şi criteriile de selecţie a proiectului 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de 

selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind 

stabilirea criteriilor de selectie: 

Scorarea unui proiect depus pe masura M1 se va realiza in baza urmatoarelor 

principii de selectie: 

1. Principiul oferirii de servicii sociale pentru un numar cat mai mare de 

persoane: 

 30 puncte -  proiecte ce vizeaza un grup tinta de minim 60 persoane; 

 25 puncte -  proiecte ce vizeaza un grup tinta de minim 40 persoane  

 10 puncte - proiecte ce vizeaza un grup tinta de minim 20 persoane 
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2. Principiul operatiunilor integrate: 

 15 puncte - proiect care prevede asigurarea unui numar de minim 3 

servicii sociale 

 10 puncte - proiect care prevede asigurarea unui numar de minim 2 

servicii sociale 

 

 

3. Principiul aplicarii in parteneriat: 

            20 puncte – pentru solicitantii care aplica in parteneriat cu un furnizor de 

servicii sociale 

            10 puncte – solictantii care aplica in parteneriat cu un ONG care 

desfasoara activitati relevante pentru proiect 

 

4. Principiul accelerarii implementarii: 

 20 puncte – perioada de implementare a proiectului este mai mica de 

12 luni  

 10 puncte – perioada de implementare a proiectului este cuprinsa intre 

12 si 18 luni 

 

5. Principiul crearii de noi locuri de munca: 

 10 puncte– proiecte care genereaza minim un loc de munca 

 

Punctaj minim necesar pentru eligibilitatea unui proiect este de 20 puncte. 

Criteriul de departajare in cazul depunerii mai multor proiecte care realizeaza 

punctaj identic va fi valoarea cea mai mica a ajutorului financiar nerambursabil 

solicitat. Astfel in cazul in care doua sau mai multe proiecte intrunesc un punctaj 

identic va avea prioritate la finantare proiectul prin care se solicita cel mai mic 

AFN. 

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. 
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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 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. 

Atentie! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, 

obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte 

şi să-l menţionaţi în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi 

beneficiar”. 

 

2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

 

Valoarea maxima a sprijinului prin masura M1 este 150000 euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maxim 100%. 

Beneficiarii pot solicita avans de maxim 50% din valoarea AFN in conditiile prezentarii cu 

ocazia cererii de plata de avans a unei scrisori de garantie bancara care sa acopere intr-

un procent de 100% valoarea avansului. 

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării 

cheltuielilor eligibile efectuate (suportate si plătite efectiv) în prealabil de către 

beneficiar. 

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obtine finantare nerambursabilă din 

FEADR si de la bugetul de stat, pentru mai multe proiecte de investitii depuse 

pentru măsuri/sub-măsuri din cadrul PNDR 2014 – 2020, respectiv din cadrul 

Strategiei de Dezvoltare a GAL , cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 

226/2015 cu modificările si completările ulterioare. 
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CAPITOLUL 3 –  ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE  

 ACORDATE PENTRU  “Dezvoltarea infrastructurii  sociale”  

 

3.1. Completarea, depunerea si verificarea Dosarului cererii de finantare 

 

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele 

tehnice şi administrative, conform listei documentelor prezentată la Cap. 4 din 

prezentul Ghid, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea 

şi / sau înlocuirea acestora. 

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul 

Ghid si va fi completat de catre solicitanti fare a se omite sau inlocui vreo 

rubrica. Necompletarea sau completarea incompleta a cererii de finantare atrage 

dupa sine neeligibilitatea proiectului. 

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul 

standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

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 si atunci când are avizul favorabil din 

partea AFIR pentru achiziţia prioritar majoritară. Avansul se recuperează la ultima 

transa de plata.

 

Dosarul Cerererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual 
în ordine de la  1la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este 
numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. 
Fiecare pagina va avea in partea dreapta sus semnatura reprezentantului legal de 
proiect si stampila solicitantului. Dupa numerotare, semnare si stampilare 
documentele vor fi scanate in format PDF si incarcate pe un CD.  
Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în 

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” 

şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finantare, precum si 

continutul acestora.  

Completarea celor două anexe la cererea de finanţare este obligatorie 
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format .pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind 
conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare 
 
Solicitantii vor depune la sediul GAL trei exemplare ale dosarului cererii de 

finantare legate si sigilate, insotite de 3 CD-uri cu documentele scanate. 

 

 

Inregistrarea proiectelor se va face in perioada apelului de selectie lansat de catre GAL. 
In termen de maxim 24 ore reprezentantii GAL vor efectua conformitate proiectului si ii 
vor inmana reprezentantului solicitantului un exemplar al formularului de conformitate ( 
partea A a fisei de evaluare generala). 
 
In cazul in care proiectul este declarat conform el va urma procesul de selectie in 
conformitate cu procedurile de evaluare si selectie ale GAL. Conform acetor proceduri 
proiectele conforme urmeaza a fi verificate si declarate eligibile sau neeligibile. 
Proiectele eligibile vor fi incluse in raportul de selectie in limita alocarii financiare 
disponibile, prin aplicarea criteriilor de selectie. 
 
In cazul in care proiectul este declarat neconform doua exemplare ale dosarului cererii 
de finantare vor fi returante solicitantului in baza unui proces-verbal de predare-
primire. 
 
Un proiect delarat neconform poate fi redepus de maxim 3 ori. Un proiect neeligibil 
poate fi depus de maxim 3 ori. Redepunerea unui proiect se poate face in conditiile 
incadrarii intr-o perioada in care apelul de proiecte este deschis. 
 
 
Atenţie ! 

Grupul de Actiune Locala, precum si Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi 

rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul 

verificărilor si implementării proiectului, se constată de către reprezentantii GAL sau 

AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii 

evaluatori în scris , iar raspunsul va fi transmis in termen de maxim 5 zile lucratoare si 

inregistrat la sediul autoritatii emitente de informatii suplimentare. 
 
 
 

Verificarea pe teren a cererilor de finanţare 

Verificarea pe teren se realizează de către entităţile care instrumentează cererea 

de finanţare, respectiv: 

OJFIR –pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii-montaj, daca 

procedurile AFIR nu prevad altfel; 

CRFIR - pentru proiectele care prevad lucrari de constructii-montaj, daca 

procedurile AFIR nu prevad altfel; 

AFIR nivel central - pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin 
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sondaj. 

 

Scopul verificării pe teren este de a controla datele si informaţiile cuprinse în 

anexele tehnice si administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora 

cu elementele existente pe amplasamentul propus. Se procedează la verificarea 

anumitor criterii de eligibilitate evidenţiate în etapa verificării administrative prin 

comparaţie cu realitatea de pe teren, pentru a se obţine o decizie rezonabilă 

privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate si selectie. 
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3.2 Contractarea fondurilor 

Dupa selectarea proiectelor solicitantii sunt notificati in vederea depunerii 
documentelor necesare contractarii fondurilor. Astfel : 

Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) 
următoarele documente, cu caracter obligatoriu în maximum 3 luni sau 6 luni de la 
data primirii notificării (după caz, în functie de termenul de obtinere a 
documentului emis de ANPM sau în funcţie de termenul de depunere a 
proiectului tehnic): 

 

 

 

Termenul de depunere a documentului menţionat la 2.1 / 2.2 / 2.3 este de 

maximum 3 luni de la primirea de către solicitant a notificarii privind 

selectarea Cererii de Finanţare. 

În cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra 

mediului si de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de 

mediu/avizul Natura 2000 (documentul menţionat la 2.4 / 2.5) se depune în 

termen de maximum 6 luni de la primirea de către solicitant a notificării 

privind selecţia proiectului si înainte de semnarea contractului de finanţare cu 

AFIR. După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentulu i de 

 
Atenţie ! În vederea semnării contractului 
de finanţare, în termen de maxim 3/6 luni 

de la primirea Notificării beneficiarului 
privind selectarea Cererii de Finanţare si 

semnarea Contractului de Finantare, 
solicitantul se va prezenta la sediul CRFIR 
cu documentele solicitate prin notificare 

 

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

2.Document emis de ANPM 
2.1 Clasarea notificării 

sau 

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

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

sau 

2.4 A cord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului si de evaluare 
adecvată (daca este cazul) 

sau 

2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 
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mediu, contractul de finantare nu mai poate fi semnat. 

3. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, în termen de maxim 3 

luni, respectiv în maxim 6 luni de la primirea notificării, în situaţiile în care există 

contestaţii sau litigii privind procedura de achiziţii de servicii de proiectare.  

În urma avizării Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va proceda la 

încheierea contractului de finanţare. De asemenea, beneficiarul va avea 

posibilitatea de a publica în SEAP sau pe site-ul AFIR anunţul pentru derularea 

procedurilor de achiziţii. 

 

4. Cazier judiciar al reprezentantului legal. 

5.Cazier fiscal al solicitantului. 

6.Extras de cont care confirmă cofinanţarea investiţiei în infrastructura, dacă 

este cazul. 

7.Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al 

beneficiarului. 

8. Declaratia de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea 

pentru decontarea TVA unde este cazul. 

9. Dovada achitarii integrale a datoriei fată de AFIR, inclusiv dobânzile si 

majorările de întârziere, dacă este cazul. 

 

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate 

în Notificarea de selecţie respectiv, 3 luni sau 6 luni sau în cazul în care acesta se 

regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă 

dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. 
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Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la 

neîncheierea contractului de finanţare! 

Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţ ionate 

mai sus în termenele precizate în cuprinsul notificării, respectiv dovada co -

finantarii, dacă este cazul, sau proiectul tehnic, acestora li se vor aplica 

prevederile art. 6 din HG 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Durata de execuţie a Contractului de finantare este de maxim 3 ani (36 luni) 

pentru proiectele care prevăd investitii cu constructii 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. 

Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursu l 

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 si 

necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR fac 

obiectul uneia din următoarele situaţii: 

a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei 

vizate de PNDR 2014 - 2020, respectiv de criteriile în baza 

cărora proiectul a fost selectat si contractat; 

b) modificare a proprietăţii asupra unui element de 

infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei 

întreprinderi sau unui organism public; 

c) modificare substanţială care afectează natura, 

obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea 

obiectivelor iniţiale ale acestuia; 

d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din  

fonduri nerambursabile. 

   Atenţie ! 
 

AFIR efectuează plata 
avansului în contul 

beneficiarilor, deschis la 
Trezoreria Statului sau 
la o instituţie bancară. 
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Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a contractului de 

finanţare : 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 efectuate de Autoritatea Contractantă. 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare 

Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai în cursul 

duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect 

retroactiv. 

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu 

excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării 

nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu 

privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.  

 
 

Atenţie! 
Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substantial investiţia 

realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare. 
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3.3 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. 

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.  

În contextul derulării achiziţiilor publice , conflictul de interese se defineste 

prin: 

A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare si ofertanţi: 

Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai 

acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, 

membri în consilii de administraţie etc) si membrii comisiilor de evaluare: 

a. deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;  

b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, 

membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre 

ofertanţi sau subcontractanţi; 

c. sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în 

situaţiile de mai sus. 

B. Conflictul de interese intre ofertanţi: 

Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali, 

membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie 

etc): 

a. Deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru 

aceeasi achiziţie (OUG 66/2s\011); 
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b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, 

membri ai consiliilor de administraţie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant 

sau subcontractant; 

c. Sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în 

situaţiile de mai sus. Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor 

privind achiziţiile publice / private - anexă la contractul de finanţare, atrage 

neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.  

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, 

trebuie avute în vedere următoarele principii: 

 Nediscriminarea; 

 Tratamentul egal; 

 Recunoaşterea  

reciprocă;  

 Transparenţa; 

 Proporţionalitatea; 

 Eficienţa utilizării 

fondurilor;  

 Asumarea răspunderii. 
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3.4 PLATA 

Beneficiarul va depune la sediul GAL, Dosarele cererilor de plată în 

conformitate cu Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de 

Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare.  

Rectificarea Declaratiei de esalonare se poate realiza de către beneficiar de 

maxim două ori în perioada de executie a Contractului de finantare. În situatia în 

care se aprobă prelungirea duratei de executie 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 executie aprobată. 

În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat 

conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună si Declaraţia 

de esalonare 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.  



 

23 

 

Capitolul 4 

INFORMAŢII UTILE 

4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru 

întocmirea proiectului sunt: 

1. Studiul de Fezabilitate, întocmit conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 28 / 

2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 

a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii). 

Pentru proiectele care prevad 

renovarea, extinderea sau schimbarea 

destinatiei unui imobil, solicitantul 

trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă 

stadiul investitiei.  

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată 

în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

3.1. 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).  

sau 

3.2 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate 

/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor 

efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 

 

 
 
 
 

 Important! În Cererea de Finanţare trebuie 
 specificat numele proiectului/investiţiei asa cum 
 este menţionat în Certificatul de Urbanism 
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4. Declaratia pe propria răspundere că va obtine si depune documentaţia de la 

ANPM înainte de semnarea contractului de finantare. 

5. Hotărârea Consiliului Local, cu referire la însuşirea/aprobarea de către 

Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea si 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 mentenantă a investiţiei pe o perioadă 

de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 

 numărul de locuitori deserviţi de proiect; 

 caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al 

comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului ; 

 Angajamentul de asigurare a cofinantarii, 

daca este cazul ; 

 Angajamentul privind infiintarea serviciului 

social propus prin SF anterior ultimei cereri de 

plata. 

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 

3) este orientativ! 

6.1.Certificat de înregistrare fiscală si 

6.1.1.Acte constitutive solicitant (hotararea de infiintare a Consiliului Local)  

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 

definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor şi 

6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ONG 

7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / 

trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / 

trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).

 

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 – a se vedea planul financiar. 
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8.Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

9. Angajament de raportare a platilor aferente proiectului efectuate de AFIR 

catre GAL 

10.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. 

 

 
4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL 

Dosarul CERERII DE FINANŢARE: 

1.Cererea de Finanţare – Anexa 1  

2.Continutul cadru al studiului de fezabilitate-Anexa 2 

3.Model hotarare Consiliu Local-Anexa 3 

4.Fişa Măsurii M1-Anexa 4 

5.Lista serviciilor sociale fara cazare care pot fi infiintate sau dezvoltate prin 

proiect pe masura M1-Anexa 5 

6.Declaratie de raportare catre GAL a platilor efectuate de catre AFIR aferente 

proiectului finantat prin GAL – Anexa 6 

7.Fisa de evaluare generala a proiectului- Anexa 7 

8.Actele normative utile (Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică 

FEADR). 

 

4.3 DICŢIONAR 

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care 

a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene 

prin FEADR; 

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul 

beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de 
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investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile; 

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie 

prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a 

Guvernului României ; 

 

Derulare proiect - totalitatea activitătilor derulate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului/deciziei de finantare până la finalul perioadei de 

monitorizare a proiectului. 

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele 

anexate. 

Eligibilitate – 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 ce însoţeşte cererea de 

finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi 

pentru selectarea proiectului în vederea contractării; 

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil 

oferit, obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, 

categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;  

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 returnate – singurele excepţii sunt 

nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform 

proiectului aprobat; 

Implementare proiect – totalitatea activitătilor derulate de beneficiarul FEADR de 

la semnarea contractului/deciziei de finantare până la data depunerii ultimei 

transe de plată; 

Modernizare – cuprinde lucrările de constructii-montaj şi instalaţii privind 
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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. 

Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea 

proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri 

nerambursabile); 

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli si 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 si organizări comune de piaţă; 

Proiect generator de venit - orice operatiune care implică o investitie într-o 

infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevente suportate direct de 

utilizatori sau orice operatiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren 

sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăti. 

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia 

contractuală cu GAL si AFIR, conform legislatiei în vigoare. 

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului 

nerambursabil din FEADR; 

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări 

care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual si 

care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică si 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, ca atare, 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 
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către beneficiarul proiectului; 

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru 

bunuri, servicii, lucrări; 

Abrevieri: 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu 

personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 

scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, 

atât din punct de vedere tehnic, cât si financiar;  

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică 

subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile 

europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul 

European pentru Garantare în Agricultură; 

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură 

organizatorică la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel 

naţional există 8 centre regionale);  

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură 

organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii 

judeţene); 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 

finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole 

Comune. 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia 

va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care 

respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.  

GAL- grup de actiune locala ( parteneriat public-privat acreditat de catre MADR in urma 

avizarii si selectarii  strategiei de dezvoltara in cadrul programului LEADER ) 
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4.4 GAL PARANG ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ 

 

GAL Parang vă stă la dispoziţie de luni până vineri 

între orele 9 :00 si 17 :00 pentru a vă acorda 

informaţii privind modalităţile de accesare a 

fondurilor disponibile , dar si pentru a primi 

propunerile sau sesizările dumneavoastră privind 

derularea strategiei de dezvoltare. 

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în 

termenul legal (maxim 30 de zile), orice 

informaţie necesară în demersul dumneavoastră 

pentru accesarea fondurilor europene prin 

intermediul GAL. 

Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă 

acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o 

plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în aria de 

competenţă a GAL. 

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi 

posibile neregularităţi în derularea programelor de finantare, nu ezitaţi să vă 

adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru 

soluţionarea problemelor. 

 

 

 

GAL PARANG , vă poate 
 acorda informaţiile necesare pentru a 

solicita finanţarea proiectului 
dumneavoastră. 

Dacă doriti să obtineti informatii sau 
consideraţi că sunteţi defavorizat în 

accesarea fondurilor europene 
spuneti-ne! 

 
e-mail:gal_parang@yahoo.com 

 
sediu GAL:  

sat Polovragi,comuna Polovragi, nr. 
293A, judet Gorj 

 
telefon : 

0253/476215 

 


