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Actualizare la 01.09.2017 
 

Întrebări frecvente și răspunsuri privind accesarea și implementarea 
SUB-MĂSURII 19.4 – „SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE” 

 

Nr. 
crt. 

Subiect 
Răspuns 

 
CAPITOLUL I – CHELTUIELI CU PERSONALUL 

1 

Angajarea aceleiași 
persoane cu jumătate de 
normă la două GAL-uri 
diferite 

Recrutarea personalului GAL și încheierea contractelor de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legislației 
naționale în vigoare. În cazul în care personalul GAL va fi angajat în baza unor contracte individuale de muncă, se vor 
respecta prevederile Codului Muncii (Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare).  
Conform prevederilor Codului muncii, art. 35 alin. 1 și 2, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la 
același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă diferite, beneficiind de salariul corespunzător pentru 
fiecare dintre acestea, exceptând situațiile în care, prin lege, sunt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor 
funcții. Prin urmare, legea nu interzice unui salariat să presteze activități la două sau mai multe entități juridice diferite, 
fiind posibilă angajarea aceleiași persoane la două GAL-uri diferite. 
Conform prevederilor Ghidului de implementare aferent Sub-măsurii 19.4, în cazul în care un angajat al GAL are raporturi 
de muncă cu alți angajatori (inclusiv alte GAL-uri), repartizarea programului de muncă trebuie să se realizeze astfel încât 
intervalele orare în care persoana respectivă își desfășoară activitatea să nu se suprapună, ținând cont de următoarele 
aspecte:  

- distanța, respectiv durata deplasarilor între locurile de muncă ale angajatului, raportat la programul de lucru 
stabilit prin cele două contracte de muncă; 

- încadrarea programului de lucru stabilit pentru angajatul respectiv în programul de lucru al fiecăruia dintre cei doi 
angajatori; 

- eventualele deplasări ale angajatului, corelate cu pontajele disponibile la cei doi angajatori; 
- orice alte situații care implică decontarea nejustificată a unor cheltuieli solicitate spre rambursare de către 

beneficiarii Sub-măsurii 19.4. 
Pentru a evita dubla finanțare a cheltuielilor sau decontarea nejustificată din FEADR a salariilor personalului GAL, toți 
angajații au obligația de a depune la angajare/în termen de minimum 30 zile de la semnarea primului Contract de 
finanțare aferent Sub-măsurii 19.4  (pentru personalul deja angajat) o Declarație pe propria răspundere, în care vor fi 
consemnate celelalte locuri de muncă, precizându-se numele angajatorului, norma de lucru și intervalul orar în care se 
desfășoară activitatea. De asemenea, fiecare angajat este obligat ca ori de câte ori apare o modificare în declarația 
inițială să depună în termen de maximum trei zile o nouă declarație corespunzătoare noii situații. 
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În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4, la nivelul AFIR vor fi identificate 
situații de posibilă dublă finanțare a cheltuielilor (suprapunere a perioadelor/ intervalelor orare de desfășurare a 
activității la cele două GAL-uri), se vor respinge la plată/ vor fi recuperate toate cheltuielile solicitate pentru drepturile 
salariale acordate aceleiași persoane care are calitatea de angajat la mai multe GAL-uri finanțate în cadrul acestei sub-
măsuri. Angajarea personalului GAL trebuie să se realizeze astfel încât să permită exercitarea tuturor atribuțiilor 
prevăzute în fișa postului și Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de către DGDR AM PNDR. 

2 

Angajarea personalului 
prevăzut în organigrama 
GAL/ Cumul de funcții în 
cadrul GAL 
 

În situația în care la momentul încheierii Contractului de finanțare din cadrul acestei sub-măsuri, GAL are angajat 
parțial/integral personalul contractual prevăzut în organigramă și intenționează păstrarea personalului deja existent și 
pentru implementarea activităților specifice funcționării GAL în perioada de programare 2014-2020, se impune 
actualizarea contractelor de muncă și a fișelor de post aferente acestora cu noile atribuții, cu respectarea prevederilor 
Codului muncii și a strategiei aprobate de către DGDR – AM PNDR.  
Angajarea în cadrul GAL se va realiza cu respectarea prevederilor menționate, fără a exista restricții legate de cumularea 
mai multor funcții din organigrama GAL, de exemplu a celor de monitorizare/ evaluare, management/ conformitate 
cereri de plată, evaluare/ conformitate cereri de plată. În situația în care se dorește cumularea mai multor funcții în 
cadrul GAL, se va avea în vedere respectarea minim a atribuțiilor corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de 
implementare, conform descrierii din Anexa 8 la SDL selectată de către DGDR-AM PNDR, respectiv corelarea fișei postului 
cu atribuțiile suplimentare, precum și a principiului de verificare „4 ochi”, care presupune ca toate fișele de verificare 
(evaluare, conformitate) întocmite la nivelul GAL să fie semnate de către doi experți. Cumulul funcțiilor în cadrul GAL 
trebuie să se realizeze fără a aduce atingere criteriilor de selecție în baza cărora GAL a fost selectat, respectiv „în situația 
în care la evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-a acordat punctaj la CS 4.3, există obligația menținerii nr. minim de 
angajați cu norma de muncă minimum 4 ore (respectiv patru persoane angajate cu contract individual de muncă pentru 
15 puncte, trei persoane pentru 10 puncte, două persoane pentru 6 puncte și o persoană pentru 3 puncte), cel puțin până 
la momentul contractării a cel puțin 95% din fondurile alocate Sub-măsurii 19.2 a SDL și a emiterii unei Hotărâri AGA 
privind îndeplinirea acestei condiții. Funcțiile obligatorii trebuie să se asigure pe întreaga perioadă de implementare a SDL 
(2023)”.  
În ceea ce privește verificarea obligativității GAL de menținere a funcțiilor obligatorii până la sfârșitul perioadei de 
implementare a SDL (respectiv finalul anului 2023) în contextul primului Contract de finanțare subsecvent aferent Sub-
măsurii 19.4, cu o durată de implementare care nu poate depăși 31.12.2019, precizăm că această condiție se consideră 
îndeplinită prin raportarea la situația existentă la nivelul GAL la momentul realizării verificării.  
Având în vedere că menținerea criteriilor de eligibilitate și de selecție este obligatorie pe toată durata de implementare a 
strategiei, menținerea funcțiilor obligatorii se va verifica pe parcursul implementării fiecărui contract de finanțare 
subsecvent încheiat între GAL și AFIR, până la finalul anului 2023.  
GAL are obligația menținerii numărului minim de angajați cu normă de muncă de minimum 4 ore, pentru care s-a acordat 
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punctaj la evaluarea SDL – CS 4.3,  cel puțin până la momentul contractării a cel puțin 95% din fondurile alocate Sub-
măsurii 19.2 a SDL și a emiterii unei Hotărâri AGA privind îndeplinirea acestei condiții.  
După contractarea a minimum 95% din fondurile aferente Sub-măsurii 19.2 și emiterea Hotărârii AGA menționate mai 
sus, GAL are posibilitatea diminuării organigramei la nivelul unui minim de posturi care să asigure funcționalitatea GAL 
până la finalul perioadei de implementare a SDL, posturi care să asigure cel puțin monitorizarea implementării SDL, a 
operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu SDL. Funcțiile obligatorii trebuie să 
se asigure pe întreaga perioadă de implementare a SDL (2023). 
Asigurarea funcțiilor obligatorii prin angajarea personalului în baza unor contracte de voluntariat se poate realiza doar 
după contractarea a minimum 95% din fondurile aferente Sub-măsurii 19.2. Decontarea unor categorii de cheltuieli 
pentru personalul încadrat în organigrama GAL cu contract de voluntariat se va realiza în conformitate cu prevederile 
cadrului legislativ cu incidență în domeniu, respectiv Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 
România. 
În conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locală, elaborat de DGDR AM PNDR (postat pe site-ul MADR), GAL trebuie să solicite modificarea SDL (modificare simplă) 
pentru schimbările care vizează organigrama și personalul angajat (cu obligativitatea menținerii funcțiilor obligatorii 
(monitorizare și evaluare), precum și a celor pentru care s-a primit punctaj la criteriile de selecție.  

3 

Angajarea de personal 
auxiliar suplimentar față 
de cel prevăzut în 
organigramă din 
fondurile proprii ale GAL 

În situația în care se dorește încadrarea unei persoane cu atribuții de personal auxiliar pe un post care nu a fost prevăzut 
în organigrama GAL, cheltuielile salariale aferente fiind suportate din fondurile proprii ale GAL, nu se impune modificarea 
SDL. 
 

4 
Modalitate de angajare 
de către GAL a 
personalului contractual 

Conform fișei Măsurii 19 – „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” din cadrul Programului National de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020, Grupurile de Acțiune Locală sunt constituite juridic în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 
26/2000, cu modificările și completările ulterioare, având statut de asociații (ONG-uri). Asociațiile constituite potrivit 
dispozițiilor acestui act normativ vizează inclusiv parteneriatul dintre autorități publice și persoane juridice de drept 
privat fără scop patrimonial. 
În conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.4 „Sprijin pentru 
cheltuieli de funcționare și animare”, recrutarea și angajarea personalului GAL se va realiza cu respectarea prevederilor 
Codului Muncii/ legislației naționale în vigoare privind activitățile de voluntariat. 
În vederea recrutării personalului din organigramă, GAL va asigura respectarea prevederilor cadrului legislativ cu 
incidență în domeniu, conform cărora contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a 
aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea, modalitatea în care urmează să se realizeze 
verificarea fiind la latitudinea GAL, în conformitate cu regulamentul intern/prevederile statutare privind organizarea și 
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funcționarea GAL. 
Menționăm că, potrivit prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.4, precum și a 
Instrucțiunilor de plată pentru beneficiarii acestei sub-măsuri (anexă la Contractul de finanțare încheiat între GAL și 
AFIR), anunțurile de angajare nu sunt solicitate ca documente justificative pentru autorizarea cheltuielilor salariale 
aferente personalului GAL.    

5 
Eligibilitate cheltuieli 
salariale 

Conform prevederilor Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.4, „nu este eligibilă decontarea salariilor angajaților 
care, în orice moment al derulării contractului de muncă sau anterior semnării acestora, sunt condamnați, printr-o 
hotărâre definitivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea, în condițiile legii”.  
În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare pentru Sub-măsura 19.4, “sunt eligibile salariile brute (acestea 
includ contribuția angajatului – plățile către bugetul de stat aferente salariilor - CAS, impozite etc.) precum și contribuțiile 
angajatorului. Sunt eligibile inclusiv cheltuielile aferente tuturor tipurilor de concedii, cu respectarea prevederilor 
Codului Muncii și a legislației naționale aplicabile “. 

6 

Clarificări privind 
majorarea salariilor 
personalului GAL ca 
urmare a introducerii de 
noi atribuții în fișele de 
post 

În cazul majorării cheltuielilor salariale aferente personalului GAL implicat în implementarea contractului finanțat din 
Sub-măsura 19.4, acestea sunt eligibile dacă sunt respectate plafoanele prevăzute de ghidul de implementare a Sub-
măsurii 19.4.  
Pentru schimbarea atribuțiilor personalului angajat, GAL trebuie să solicite aprobarea modificării SDL de către DGDR AM 
PNDR și a Acordului cadru de finanțare de către AFIR, în baza prevederilor Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (postat pe site-ul  MADR) și ale Ghidului de implementare pentru sub-
măsura 19.4. 

7 

Clarificări privind  
conflictul de interese 
privind angajarea 
personalului GAL  

Conform prevederilor Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 
animare”, angajarea personalului GAL trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Codului Muncii și având în 
vedere evitarea conflictului de interese, conform prevederilor legale în vigoare. Astfel, potrivit art. 11, Secțiunea 2 
”Reguli în materia conflictului de interese” din cadrul OUG nr. 66/2011  privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
cu modificările și completările ulterioare, nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare, evaluare și aprobare a 
cererilor de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie persoanele despre care se constată că pot 
avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare, evaluare și aprobare a 
cererilor de finanţare. La art. 10 din cadrul aceleiași secțiuni a actului normativ antemenționat, se precizează că 
persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare sau evaluare a cererilor de finanţare nu pot fi 
solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui solicitant. 
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Conform prevederilor Ghidului de implementare pentru sM 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, 
„Angajarea personalului GAL trebuie să se realizeze având în vedere evitarea conflictului de interese conform 
prevederilor legale în vigoare”.  
În vederea angajării personalului GAL prevăzut în organigramă, se va respecta legislația cu incidență în reglementarea 
conflictului de interese, menționată cu caracter orientativ în preambulul Ghidului solicitantului pentru participarea la 
selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, în baza căruia a fost selectat GAL și în cadrul căruia se precizează că  „Pentru a 
garanta transparența în procesul decizional și pentru a evita orice potențial conflict de interese, în modelul de 
implementare trebuie să existe o separare adecvată a responsabilităților”. 
În acest context, coroborat cu atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții, trebuie avut în vedere ca, în cadrul fluxului 
procedural privind evaluarea și selecția proiectelor la nivelul GAL, să se evite situațiile în care o persoană controlează 
toate etapele importante ale unei operațiuni, respectiv evaluare/verificare/avizare/aprobare. 
Astfel, pentru a se evita orice situație potențială generatoare de conflict de interese, recomandăm ca persoanele cu 
atribuții de verificare/ avizare/ aprobare a rezultatelor procesului de evaluare să nu fie în relații, care pot influența 
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor, cu persoanele care au avut calitatea de evaluatori a 
respectivelor proiecte. În acest caz se impune desemnarea unei alte persoane, în conformitate cu prevederile statutare 
ale asociației, precum și cele din Anexa 8 la SDL selectată de către DGDR AM PNDR, care să preia atribuțiile de verificare, 
avizare și aprobare a procesului de evaluare. 
În ceea ce privește o eventuală incompatibilitate între deținerea unei funcții în Consiliul Director/Adunarea Generală a 
GAL și a unei funcții tehnice în cadrul parteneriatului, precizăm că este responsabilitatea GAL de a se asigura că acest fapt 
nu conduce la un conflict de interese între cele două funcții deținute, prin consultarea actului normativ privind 
organizarea și funcționarea entității respective și a statutului, respectiv a regulamentului aplicabil funcționării Consiliului 
Director, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare. 
Totodată, conform prevederilor Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.4, toți angajații GAL au obligația de a depune 
la angajare/în termen de maximum 30 de zile de la semnarea primului Contract de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4 
(pentru personalul deja angajat) o Declarație pe propria răspundere, în care se vor menționa celelalte locuri de muncă 
ale angajatului (dacă este cazul), consemnând numele angajatorului, care este norma de lucru și intervalul orar în care își 
desfășoară activitatea, în vederea evitării unor situații de potențială dublă finanțare a cheltuielilor, respectiv verificării 
existenței unei potențiale suprapuneri a programului de lucru.  
În cadrul Declarației pe propria răspundere, se va preciza faptul că angajatul susţine şi semnează declaraţia cunoscând 
prevederile art. 322, art. 323 si art. 326 din Codul penal privind falsul in înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, 
respectiv, falsul în declaraţii. 
În condițiile respectării prevederilor reiterate mai sus și având în vedere precizările art. 17 alin. 2 din cadrul OUG nr. 
44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
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întreprinderile familiale, potrivit căruia „o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de 
salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate 
economică decât cel pentru care PFA este autorizată”, nu este exclusă posibilitatea angajării, în baza unui contract 
individual de muncă, cu timp parțial de muncă, a unei persoane fizice care deține și calitatea de PFA (cod CAEN 7022), în 
funcția de manager GAL 

8 

Clarificări privind 
angajarea/ modalitatea 
de remunerare a 
cenzorului/ comisiei de 
cenzori 

Desfășurarea activității de cenzorat este reglementată de prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, act 
normativ în baza căruia sunt constituite Grupurile de Acțiune Locală. Potrivit prevederilor acestui act normativ, cenzorul 
(sau, după caz, comisia de cenzori) face parte din organele asociației, având rolul de a realiza controlul financiar intern în 
cadrul asociației.  
Dacă numărul asociaților este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie, acesta realizând un control 
permanent, preventiv, direct și imediat asupra executivului. Conform prevederilor aceluiași act normativ,  regulile de 
organizare și funcționare a asociației se stabilesc de către Adunarea generală a GAL și sunt aprobate de către Consiliul 
director, modalitatea de exercitare a funcției și de remunerare a cenzorului, precum și cuantumul remunerației acestuia 
realizându-se în baza prevederilor statutare. 
Potrivit dispozițiilor art. 27 din cadrul OG 26/2000, în cazul în care controlul financiar intern se exercită de către o comisie 
de cenzori, asociația având mai mult de 100 de membri fondatori, cel puțin unul dintre cenzorii care fac parte din comisia 
stabilită conform actului constitutiv al asociației trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat CECCAR și să nu facă 
parte din consiliul director al GAL, nefiind exclusă posibilitatea ca o parte din membrii comisiei de cenzori să fie formată 
din membri asociați ai GAL. Totuși, în scopul evitării unui posibil conflict de interese, având în vedere că regulile generale 
de organizare și funcționare a comisiei de cenzori, modalitatea de plată a serviciilor cenzorilor și remunerația cuvenită 
pentru exercițiul în curs a acestora se stabilesc prin Hotărârea Adunării Generale a GAL, comisia de cenzori fiind unul 
dintre organele asociației, adunarea generală poate opta pentru angajarea cenzorilor din afara asociației, persoane fizice 
sau juridice de specialitate, cu respectarea prevederilor art. 27 din cadrul OG 26/2000. 
În aceste condiții, pentru cel puțin unul dintre membrii comisiei de cenzori (care are/au calitatea de expert contabil sau 
contabil autorizat) activitatea de cenzorat se poate desfășura în baza unui contract de prestări servicii încheiat între 
cenzor în calitate de persoană juridică și GAL, în acest caz cheltuielile aferente acestei activități vor fi decontate în cadrul 
cap. II al Bugetului  „Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiza legată de implementarea SDL 
și audit”. 
Menționăm, totodată, că modalitatea de remunerare a cenzorilor se va realiza cu respectarea prevederilor legislației 
naționale în vigoare. În acest context, în vederea realizării unui control financiar independent asupra activității asociației, 
nici un membru al comisiei de cenzori nu poate deține funcția de contabil și nu poate fi remunerat pentru altă funcție 
decât cea de cenzor în cadrul asociației. 
În situația în care se impune numirea unei comisii de cenzori, aceste prevederi legislative se vor aplica coroborat cu 
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prevederile Codului fiscal Legea 227/20156, cu modificările și completările ulterioare, care se stipulează că sumele 
primite de membrii comisiei de cenzori provin din venituri considerate asimilate salariilor. Prin urmare, în situația în care 
o parte dintre membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, aceștia vor fi remunerați în baza unui contract de 
mandat, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, iar cheltuielile aferente vor fi decontate în cadrul 
capitolului bugetar I „Cheltuieli cu personalul”. În acest caz, nu se impune angajarea cenzorilor, membri ai comisiei de 
cenzori stabilită la nivelul GAL, în baza unui contract individual de muncă.   
În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.4, angajarea personalului GAL se va realiza în 
baza prevederilor Codului muncii/legislației naționale în vigoare privind activitățile de voluntariat. În cadrul aceluiași Ghid 
se precizează că, pentru a fi eligibilă decontarea din FEADR (în cadrul Cap. I – „Cheltuieli cu personalul“ din buget) a 
cheltuielilor legate de remunerarea cenzorului, acesta poate fi angajat în baza unui contract individual de muncă sau 
poate fi remunerat în baza unui contract de mandat (aceste venituri fiind asimilate salariului), în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare. 
În vederea respectării prevederilor reiterate mai sus, cenzorul poate fi retribuit în baza unui contract individual de muncă 
sau contract de mandat încheiat pe o perioadă determinată (respectiv o lună) pe parcursul unui an, în funcție de 
complexitatea activităților prestate, pe toată durata de funcționare a Asociației. Având în vedere obligativitatea GAL de 
numire a cenzorului, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, modalitatea de exercitare a funcției în cadrul 
asociației nu impune modificarea organigramei din cadrul SDL aprobată de către DGDR – AM PNDR. Nivelul 
salariului/indemnizației va respecta limitele prevăzute de cadrul procedural aferent Sub-măsurii 19.4, în funcție de 
nivelul studiilor, precum și de durata zilnică a timpului de muncă prestată în cadrul asociației.  
Având în vedere caracterul periodic al activității de cenzorat, precizăm că, în conformitate cu prevederile procedurale 
aplicabile Sub-măsurii 19.4, activitatea de cenzorat se poate desfășura și în baza unui contract de prestări servicii încheiat 
între cenzor, în calitate de persoană juridică (cu condiția ca cenzorul să aibă calitatea de expert contabil sau contabil 
autorizat) și GAL, cheltuielile aferente acestei activități fiind decontate în cadrul Cap. II - „Cheltuieli pentru servicii de 
consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de implementarea SDL și audit“ din buget. 

9 

Cheltuieli cu tichetele de 
masă pentru personalul 
GAL 
 
 

În cadrul Ghidului de implementare pentru Sub-măsura 19.4,  la Capitolul I – „Cheltuieli cu personalul“ se menționează: 
“Pentru angajații GAL prevăzuți în organigramă, pentru care sunt întocmite de către conducerea GAL fișe de post care 
cuprind cel puțin atribuțiile specifice precizate în SDL, sunt eligibile: cheltuielile cu salariile personalului; cheltuielile 
pentru tichete de masă nominale, emise conform legislației naționale în vigoare”. La acordarea de tichete de masă 
nominale angajaților GAL se va avea în vedere ca valoarea acestora cumulată cu salariul brut (format din salariul net și 
contribuția angajatului către bugetul de stat) să nu depășească pragurile maximale prevăzute la Sub-capitolul 2.3 - Tipuri 
de cheltuieli eligibile din Ghid, respectiv: „maximum 8 salarii minime brute pe economie pe lună pentru managerul GAL, 
maximum 7 salarii minime brute pe economie pe lună pentru experții cu studii superioare și până la 5 salarii minime 
brute pe economie pe lună pentru personalul cu studii medii (la data efectuării plății de către GAL)”. Conform art. 6 alin. 
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(1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, „salariatul 
poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în 
unitate“. Având în vedere aceste prevederi și pentru a evita dubla finanțare a cheltuielilor în cadrul Sub-măsurii 19.4, 
precizăm că, în situația în care angajatul GAL participă la acțiuni în afara sediului GAL (inclusiv instruiri), în cadrul cărora i 
se decontează cheltuieli cu masa sau diurna, acestuia nu i se vor elibera tichete de masă aferente zilelor de suprapunere 
a cheltuielilor. 
Angajatorul (GAL) poate achiziționa serviciul de emitere a acestora pe suport electronic sau pe suport de hârtie, direct de 
la o unitate emitentă de tichete de masă.  
Decontarea cheltuielilor aferente tichetelor de masă pentru angajații GAL se va realiza în baza documentelor justificative, 
respectiv: contractul pentru achiziționarea tichetelor de masă încheiat între GAL și unitatea emitentă, comanda de 
achiziție transmisă unității emitente, factura de livrare a tichetelor de masă (inclusiv a costurilor pentru imprimat/suport 
electronic, după caz), ordinul de plată, extrasul de cont, precum și Anexelor 1, 3 și 5 pentru tichetele de masă pe suport 
hârtie, respectiv Anexelor 2, 4 și 6 pentru tichetele de masă pe suport electronic, întocmite în conformitate cu 
prevederile HG nr. 23/2015 Norme de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. 

10 
Decontarea zilelor de 
weekend  

Cheltuielile aferente participării în zilele de weekend a angajaților Grupului de Acțiune Locală (GAL) la activități aferente 
implementării sub-măsurii 19.4 sunt eligibile.  
Participarea angajaților GAL în situația menționată mai sus, trebuie să aibă la bază o justificare corespunzătoare, realistă, 
ca de altfel și în cazul altor tipuri de cheltuieli aferente unor activități în cadrul implementării Sub-măsurii 19.4 pentru 
care se justifică realizarea lor în zilele de weekend. 
Legalitatea și decontarea acestor cheltuieli trebuie analizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind 
aplicarea Codului muncii referitor la timpul de muncă și timpul de odihnă, respectiv durata timpului de muncă și munca 
suplimentară.  

CAPITOLUL II – CHELTUIELI PENTRU SERVICII DE CONSULTANȚĂ, EXPERTIZĂ LEGATĂ DE IMPLEMENTAREA SDL ȘI AUDIT 

11 

Eligibilitate cheltuieli cu 
elaborarea Ghidului 
solicitantului pentru 
măsurile din  SDL  

În cadrul Anexei II – Formular de buget aferent Contractului de finanțare încheiat între GAL și AFIR, la Capitolul II – 
Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de implementarea SDL și audit se 
menționează:  
“Sunt eligibile serviciile de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei GAL, legată 
de atribuții care nu se regăsesc în fișele de post ale angajaților GAL, respectiv: 
A. Consultanță tehnică: elaborarea procedurii de evaluare și selecție; evaluarea proiectelor; monitorizarea implementării 
SDL; evaluarea implementării SDL; management; servicii juridice privind aspecte referitoare la încheierea și derularea 
contractelor de muncă/voluntariat încheiate pentru funcționare GAL, achiziții, evaluarea proiectelor. 
B. Consultanță financiară: contabilitate/expertiză contabilă; audit.” 
Din cele prezentate mai sus, rezultă că activitatea de elaborare a ghidurilor solicitantului pentru măsurile cuprinse în SDL 



9 
 

poate fi inclusă în categoria serviciilor de consultanță tehnică privind elaborarea procedurilor de evaluare și selecție. 
Dacă pentru realizarea acestei activități sunt bugetați atât angajați GAL, cât și experți externi, atribuțiile acestora trebuie 
să fie complementare (nu se vor suprapune), pentru a se evita dubla finanțare a aceluiași tip de activitate.  
În cadrul contractelor externalizate aceste cheltuieli necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, implicit verificarea 
rezonabilității costurilor propuse. La cap. 2.3 Tipuri de cheltuieli eligibile din Ghidul de implementare a Sub-măsurii 19.4 
– „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, sunt prevăzute următoarele: „plafoanele anuale maximale pentru 
consultanța tehnică, respectiv consultanța financiară aferentă funcționării nu vor depăși plafonul maximal stabilit de 
legislația națională privind achizițiile publice (Legea 98/2016) cu modificările și completările ulterioare pentru achiziția 
directă de servicii”.  
Precizăm că pentru consultanța tehnică, respectiv consultanța financiară plafonul se va aplica distinct pe fiecare 
categorie în parte. În ceea ce privește rezonabilitatea costurilor privind consultanța pentru funcționarea  Grupurilor de 
Acțiune Locală, menționăm că verificarea AFIR se va realiza prin raportare la oferte similare.  

12 

Achiziționarea de servicii 
de consultanță tehnică 
privind ”elaborarea de 
fișe de conformitate 
pentru Dosare Cerere de 
Plată” este o cheltuială 
eligibilă? 

Achiziționarea de servicii de consultanță tehnică privind „elaborarea de fișe de conformitate pentru Dosare Cerere de 
Plată” nu se regăsește în tipurile de achiziții de consultanță care ar putea fi eligibile în cadrul Sub-măsurii 19.4, prin 
urmare, cheltuielile cu achiziționarea unor astfel de servicii, nu sunt eligibile. 
 

CAPITOLUL III – CHELTUIELI LOGISTICE,  ADMINISTRATIVE ȘI DE DEPLASARE PENTRU FUNCȚIONAREA GAL 

13 
Închirierea sediului GAL 
 

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a sM 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 
animare”, sub-capitolul 2.3 – Tipuri de cheltuieli eligibile, în cadrul Capitolului III – „Cheltuieli logistice, administrative și 
de deplasare pentru funcționarea GAL” din Bugetul indicativ, printre categoriile de cheltuieli eligibile se regăsesc și cele 
pentru „închirierea sediului administrativ al GAL (obligatoriu stabilit pe teritoriul GAL) conform prevederilor legale în 
vigoare. Costul de închiriere nu poate depăși 4 euro/mp. Închirierea se poate realiza și de la persoane fizice. Nu sunt 
eligibile costurile cu închirierea spațiului de la parteneri GAL.”  
În situația în care sediul aparține unei societăți membre a GAL sau coproprietarul imobilului în care se regăsește sediul 
are calitatea de administrator și reprezentant legal al unei entități juridice partenere în cadrul GAL, se încalcă dispozițiile 
procedurale aplicabile sM 19.4.  

14 

Clarificări privind 
eligibilitatea cheltuielilor 
de transport cu 
autoturismul 

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a acestei sub-măsuri, Sub-capitolul 2.3 - Tipuri de cheltuieli 
eligibile, cheltuielile de transport sunt eligibile în cadrul Capitolelor III-VI din Bugetul indicativ, funcție de specificul 
acțiunii propuse. În cadrul aceluiași Ghid se precizează că, cheltuielile de transport necesită aplicarea unei proceduri de 
achiziții, cu excepția costurilor de transport în comun sau cu autoturismul personal/autovehiculul GAL, justificate prin 
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bonuri de combustibil, situație în care se vor aplica plafoanele prevăzute în legislația națională (HG nr. 1860/2006, 
respectiv HG nr. 518/1995), în vigoare la momentul realizării activității. 
În acest context, în situația în care GAL a achiziționat în cadrul Contractului de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4 un 
autovehicul și dorește ca în derularea activităților eligibile realizate în cadrul acestei sub-măsuri să folosească și un alt 
autovehicul aflat în proprietatea GAL (achiziționat din resurse proprii), precizăm că nu există restricții în acest sens, 
conform prevederilor procedurale aplicabile.   
Totodată, conform prevederilor HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, Secțiunea 3 - Obligațiile proprietarilor și deținătorilor de vehicule, art. 27(2)b), 
persoanele juridice deținătoare de vehicule trebuie „să elibereze foaia de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele 
care se deplasează în cursă“. Foaia de parcurs se completează ca document jusitificativ privind scopul utilizării 
autoturismului, respectiv consumul de carburant raportat la numărul de kilometri parcurși.  
Astfel, decontarea cheltuielilor de transport de către AFIR se va realiza în baza următoarelor documente justificative: 
dispoziție de plată, bon fiscal, ordin de deplasare, foaie de parcurs. În funcție de modalitatea de plată pentru costul 
combustibilului, se vor prezenta inclusiv ordin de plată, extras de cont, factură.  
Conform Cap. III – „Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL“ din cadrul Anexei II – 
Formular de buget la Contractul de finanțare încheiat între GAL și AFIR: „cheltuielile de transport necesită aplicarea unei 
proceduri de achiziții, cu excepția costurilor de transport în comun sau a costurilor de transport justificate prin bonuri de 
combustibil, situație în care se vor aplica plafoanele prevăzute în legislația națională (HG 1860/2006, respectiv HG 
518/1995), în vigoare la momentul realizării activității.”  
În situația în care pentru achitarea contravalorii carburantului se vor utiliza bonuri valorice de combustibil, decontarea 
cheltuielilor de transport se va realiza în baza următoarelor documente justificative: factură, ordin de plată, extras de 
cont, ordin de deplasare, foaie de parcurs.  
Precizăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, foaia de parcurs și ordinul de deplasare trebuie să furnizeze 
următoarele informații: scopul și locul deplasării, numărul de kilometri parcurși, norma de consum carburant/km. 

15 

Cheltuieli de transport 
personal GAL pentru 
funcționarea GAL 
(activități de informare, 
ședințe/ întâlniri 
organizate de un 
partener GAL pe teritoriul 
GAL) 

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare pentru sM 19.4, sub-capitolul 2.3 – Tipuri de cheltuieli eligibile, 
în cadrul cap. III – ”Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL” din bugetul indicativ, sunt 
menționate ca fiind eligibile „cheltuieli de transport pentru personalul GAL, pentru implementarea SDL (eligibile pe 
teritoriul GAL sau în afara teritoriului GAL, dacă acestea se realizează la sediile DGDR AM PNDR, AFIR sau ale structurilor 
teritoriale ale acestora).” 
În acest context, cheltuielile de transport pentru personalul GAL implicat în activitățile de informare cu privire la 
posibilitățile de finanțare din cadrul sM 19.2, aferente implementării SDL  a GAL, efectuate pe teritoriul acoperit de GAL, 
sunt eligibile. 
De asemenea, sunt eligibile costurile de transport ale personalului GAL la ședințele/întâlnirile organizate de un partener, 
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pe teritoriul GAL, cu condiția ca scopul deplasării să aibă legatură cu implementarea și implicit promovarea SDL. 
Referitor la decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasările la sediul primăriilor partenere GAL pentru afișarea 
apelurilor de selecție, respectiv la sediul unităților mass-media pentru depunerea anunțurilor de selecție în vederea 
publicării lor în ziare, considerăm că aceste tipuri de cheltuieli pot fi asociate direct cu implementarea strategiei de 
dezvoltare locală și prin urmare, pot fi încadrate în categoria cheltuielilor eligibile, respectiv „cheltuieli de transport 
pentru personalul GAL sau reprezentantul legal al GAL, pentru implementarea SDL (eligibile pe teritoriul GAL, dacă 
acestea se realizează la sediile DGDR AM PNDR, AFIR sau ale structurilor teritoriale ale acestora)” din cap. III, cu condiția 
să se realizeze pe teritoriul GAL. 
Decontarea cheltuielilor de transport eligibile trebuie realizată în baza documentelor justificative de plată, cu respectarea 
Instrucțiunilor de plată pentru beneficiarii sM 19.4 – Anexa IV la Contractul de finanțare încheiat între GAL și AFIR.   

16 

Cheltuieli privind tipurile 
de aplicații informatice 
standardizate (inclusiv 
softuri) - cap. III 
„Cheltuieli logistice, 
administrative și de 
deplasare pentru 
funcționarea GAL” 

În cadrul Ghidului de implementare pentru Sub-măsura 19.4, la cap. III – „Cheltuieli logistice, administrative și de 
deplasare pentru funcționarea GAL”, printre categoriile de cheltuieli eligibile se menționează: „costuri pentru achiziția de 
aplicații informatice standardizate (software sistem de operare ..., software ..., software antivirus, software contabilitate) 
sau personalizate în vederea implementării strategiei (evaluare, monitorizare, plată, raportare)”. 
În acest context, coroborat cu precizările punctuale privind tipurile de aplicații informatice standardizate (inclusiv 
softuri), precizăm că, în ceea ce privește sistemul de operare și pachetul de bază de programe software de birou, sunt 
considerate eligibile și produsele echivalente celor menționate în cadrul listei de mai sus.  
Conform prevederilor aceluiași ghid, costurile pentru achiziția de aplicații informatice standardizate nu necesită aplicarea 
unei proceduri de achiziții.  
În acest context, referitor la posibilitatea achiziționării de aplicații informatice standardizate, altele decât cele enumerate 
în cuprinsul listei cu caracter limitativ, precum software de arhivare de tipul Dropbox, menționăm că în cadrul 
instrucțiunii de modificare a Manualului de procedură și a Ghidului de implementare pentru Sub-măsura 19.4, aflată în 
curs de definitivare la nivelul AFIR, se vor avea în vedere aspectele sesizate, prin completarea listei și cu alte categorii de 
produse a căror necesitate se dovedește a fi justificată în vederea funcționării GAL. 

17 
Clarificări privind 
eligibilitatea cheltuielilor 
pentru plata utilităților 

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a sub-măsurii 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 
animare”, capitolul III - Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL, sunt eligibile: “Plata 
utilităților (inclusiv achiziția de materiale combustibile necesare încălzirii). Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru cota-
parte deținută de GAL în baza contractului de închiriere/ comodat. Este eligibilă decontarea facturilor în cuantumul 
aferent spațiului folosit GAL, iar în situația în care acestea sunt emise de furnizor către proprietar, este obligatorie 
prezentarea unui document justificativ din care să reiasă suma concretă și modalitatea de calcul a acesteia, raportate și 
corelate cu spațiul utilizat pentru funcționarea GAL”. 
În contextul celor prezentate mai sus, precizăm următoarele: 

 pentru sediul GAL este necesară încheierea unui contract de comodat, în care să fie explicit menționată suprafața 
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preluată prin comodat și modalitatea de plată a utilităților. În situația în care în contractul de comodat nu există 
menționate aceste aspecte, va fi întocmit un act adițional la contractul de comodat existent cu precizările 
respective; 

 pentru decontarea cheltuielilor cu utilitățile, este necesar ca la dosarul cererii de plată să se atașeze, pe lângă alte 
documente menționate în Instrucțiunile de plată aferente Sub-măsurii 19.4, următoarele: 
• contractul de comodat în care să fie menționată și modalitatea de plată a utilităților; 
• factura emisă de furnizorul de utilități; 
• factura emisă de comodant referitoare la utilități în care să se facă trimitere la factura respectivă a 

furnizorului de utilități, facturarea fiind realizată la prețul din factura furnizorului de utilități; 
• document justificativ din care să reiasă suma concretă și modalitatea de calcul a acesteia, raportate și 

corelate cu spațiul utilizat pentru funcționarea GAL. 

18 

Cheltuieli pentru care se 
acceptă plata în numerar 
conform cap. III 
„Cheltuieli logistice, 
administrative și de 
deplasare pentru 
funcționarea GAL” 

În conformitate cu prevederile Anexei IV la Contractul de finanțare – Instrucțiuni de plată pentru beneficiarii Măsurii 19 - 
Sub-măsura 19.4: „Pentru cheltuielile neexternalizate privind chiria sediului, utilitățile, cazarea, diurna, transportul 
neexternalizat rutier/feroviar/aerian (biletele sunt achiziționate direct de la firma de transport), alte costuri privind 
abonamentele/costuri tip abonament se poate accepta și plata în numerar. Cheltuielile cu salariile personalului din 
cadrul GAL nu fac parte din categoria cheltuielilor pentru care se acceptă plata în numerar”. În acest context, precizăm: 

- cheltuielile de comunicare (poștă, curierat, fax) din cadrul cap. III al Bugetului indicativ pot fi asimilate celor 
menționate în cadrul listei de mai sus, pentru care decontarea se face și în baza altor tipuri de documente 
justificative decât ordinul de plată; 

- cheltuielile pentru acces la informații/servicii necesare în vederea unei bune desfășurări a activității GAL cuprind, 
conform prevederilor Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.4 (cap. III din Buget), următoarele categorii de 
cheltuieli eligibile: „taxa acces ONRC, REVISAL, taxe utilizare programe contabile și juridice, medicina muncii, 
protecția muncii, PSI, arhivare, obținerea de mărci și brevete proprii GAL, realizare identitate vizuală GAL, servicii 
de traducere a conținutului paginii de internet a GAL într-o limbă de circulație internațională și în limba 
minorității naționale reprezentative din teritoriul GAL, dacă este cazul”, aceste costuri nefiind incluse în lista 
categoriilor de cheltuieli pentru care se acceptă plata în numerar. Referitor la cheltuielile care vizează taxe la 
primarie sau la diverse instituții publice, precizăm ca aceste categorii de costuri nu se regăsesc în cheltuielile 
eligibile enumerate mai sus; 

- în ceea ce privește „cheltuielile ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport aflat în 
proprietatea GAL sau preluat prin intermediul unui contract de comodat, precum și orice alte cheltuieli conexe” 
din cadrul aceluiași cap. III al Bugetului indicativ, precizăm că, în conformitate cu instructiunile de plată în vigoare, 
nu este admisă plata în numerar a acestora. În contextul prevederilor procedurale aferente Sub-măsurii 19.4, 
cheltuielile „conexe” antemenționate sunt definite ca fiind asociate direct achiziționării și utilizării mijlocului de 
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transport al GAL și vizează următoarele tipuri de costuri: costuri cu înmatricularea, asigurarea vehiculului (inclusiv 
asigurarea opțională CASCO), rovinieta, Inspecția tehnică periodică, administrarea anvelopelor, revizii obligatorii, 
costuri pentru garanția extinsă (fără a se depăși anul 2023). Prin urmare, cheltuielile de tipul cheltuieli de service 
auto (vulcanizare, reparații auto) sau cu spălarea autoturismului nu sunt eligibile.   

19 

Poate fi achiziționat un 
mijloc de transport cu o 
valoare mai mare de 
18.000 euro? 

Conform Ghidului de implementare pentru Sub-măsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, în 
cadrul Bugetului indicativ - Anexa II la Contractul de finanțare încheiat între AFIR și Grupul de Acțiune Locală (GAL), la 
Capitolul III – „Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL“, printre categoriile de 
cheltuieli eligibile sunt menționate: „Cheltuieli cu achiziția unui singur mijloc de transport de către fiecare GAL 
(autovehicul sau ambarcațiune pentru zona Delta Dunării) cu o valoare de maximum 18.000 euro fără TVA”. Suma 
maximă eligibilă pentru achiziționarea unui mijloc de transport în cadrul Sub-măsurii 19.4, care poate fi decontată de 
către AFIR, nu poate depăși pragul valoric antemenționat.  
În situația în care se dorește achiziționarea unui mijloc de transport cu o valoare mai mare de 18.000 euro (fără TVA) și se 
confirmă rezonabilitatea prețului propus, diferența de preț reprezintă o cheltuială neeligibilă, urmând a fi suportată 
integral de către beneficiar (GAL). 

20 
Utilizarea  autoturismului 
achiziționat în cadrul sM 
19.4 

Conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea M19 - sM 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de 
funcționare și animare” și a Ghidului de implementare aferent, în cadrul cap. III – Cheltuieli logistice, administrative și de 
deplasare pentru funcționarea GAL, sunt eligibile, printre altele „Cheltuieli cu achiziția unui singur mijloc de transport de 
către fiecare GAL (autovehicul sau ambarcațiune pentru zona Delta Dunării) cu o valoare de maximum 18.000 euro fără 
TVA.” Cu titlu de exemplificare, conform prevederilor procedurale din Ghidul de implementare pentru Sub-măsura 19.4, 
autoturismul achiziționat poate fi folosit pentru: 

- deplasări la evenimente/întâlniri pe teritoriul sau în afara teritoriului GAL/ animare pe teritoriul GAL; 
- deplasări ale personalului GAL sau reprezentantului legal al GAL, pentru implementarea SDL (eligibile pe teritoriul 

GAL sau în afara teritoriului GAL, dacă acestea se realizează la sediile DGDR AM PNDR, AFIR sau ale structurilor 
teritoriale ale acestora); 

- deplasări ale angajaților GAL la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și Rețelei Europene de 
Dezvoltare Rurală.  

Conform prevederilor Anexei 1- Regulament de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice – la HG 1391/2006, Secțiunea 3 Obligațiile proprietarilor și deținătorilor de vehicule, art. 
27 (2) b), persoanele juridice deținătoare de vehicule trebuie „să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru 
vehiculele care se deplasează în cursă”. 
În conformitate cu punctul 16, alin. (2) Secțiunea 5 Cheltuieli, cap. II Calculul rezultatului fiscal, titlul II Impozitul pe profit, 
din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal: „Justificarea utilizării vehiculului, în sensul acordării 
deductibilității integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor financiar-contabile și prin 
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întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul 
și locul deplasării, kilometri parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs”. Prin urmare, foaia de 
parcurs se completează ca document justificativ privind scopul utilizării autoturismului. Decontarea cheltuielilor de 
transport se va realiza în baza următoarelor documente justificative: dispoziție de plată, bon fiscal, ordin de deplasare, 
foaie de parcurs. În funcție de modalitatea de plată pentru costul combustibilului se vor prezenta inclusiv: factura, ordin 
de plată, extras de cont. 
În contextul prevederilor legale și procedurale menționate, nu este permisă utilizarea autoturismului GAL, inclusiv în 
situația când nu se solicită decontarea consumului de combustibil de la AFIR, pentru: 

- diverse deplasări ale membrilor asociației/angajaților GAL; 
- deplasare dus-întors tip navetă a angajaților GAL; 
- deplasări ocazionale ale primarilor comunelor/orașelor partenere GAL în interese proprii. 

Regimul de folosință a autoturismului se supune prevederilor legale naționale incidente și a celor procedurale privind 
implementarea sM 19.4, iar autoturismul achiziționat poate fi utilizat în scopuri exclusiv legate de implementarea SDL.  

21 

 
Clarificări privind 
cheltuielile aferente 
mijlocului de transport 
utilizat de  GAL  

Conform prevederilor Ghidului de implementare a acestei sub-măsuri, în cadrul Cap. III - „Cheltuieli logistice,  
administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL“ din Bugetul indicativ, printre categoriile de cheltuieli eligibile se 
regăsesc „cheltuieli ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport aflat în proprietatea GAL sau 
preluat prin intermediul unui contract de comodat, precum și orice alte cheltuieli conexe“. În contextul prevederilor 
procedurale aferente Sub-măsurii 19.4, cheltuielile „conexe” antemenționate sunt definite ca fiind asociate direct 
achiziționării și utilizării mijlocului de transport al GAL și vizează următoarele tipuri de costuri: costuri cu înmatricularea, 
asigurarea vehiculului (inclusiv asigurarea opțională CASCO), rovinieta, Inspecția tehnică periodică, administrarea 
anvelopelor, revizii obligatorii, costuri pentru garanția extinsă (fără a se depăși anul 2023).  
Prin urmare, cheltuielile de tipul cheltuieli service auto (vulcanizare, echilibrare roți, reglare direcție, diverse reparații 
auto), cheltuieli cu spălarea/ curățarea autoturismului sau cheltuieli cu achiziționarea lichidului de parbriz/ de frână și a 
antigelului nu sunt eligibile, conform prevederilor procedurale aplicabile în vigoare și nu pot fi decontate de către AFIR, 
indiferent ce modalitatea de încadrare a acestor cheltuieli în contabilitatea beneficiarului.  

22 

Cheltuieli ocazionate de 
utilizarea, întreținerea, 
asigurarea mijlocului de 
transport preluat prin 
intermediul unui contract 
de comodat 

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.4, Sub-cap. 2.3 – Tipuri de cheltuieli eligibile, 
în cadrul cap. III – „Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL” sunt eligibile „cheltuieli 
ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport aflat în proprietatea GAL sau preluat prin 
intermediul unui contract de comodat, precum și orice alte cheltuieli conexe. Asigurarea opțională a vehicolului (CASCO) 
este cheltuială eligibilă”. Prin urmare, în cadrul procedural aferent acestei sub-măsuri nu există restricții privind 
eligibilitatea cheltuielilor cu transportul cu un autovehicul luat în comodat de către GAL și care funcționează pe bază de 
gaz petrolier lichefiat. 
Totodată, conform prevederilor Ghidului de implementare, „cheltuielile de transport necesită aplicarea unei proceduri 
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de achiziții, cu excepția costurilor de transport în comun sau a costurilor de transport justificate prin bonuri de 
combustibil, situație în care se vor aplica plafoanele prevăzute în legislația națională (HG 1860/2006, respectiv HG 
518/1995), în vigoare la momentul realizării activității”. 
În acest context, în cazul deplasării cu autoturismul GAL luat în comodat, decontarea de către AFIR a cheltuielilor de 
transport, realizate cu respectarea prevederilor Sub-cap. 2.3, se face în baza bonurilor fiscale (indiferent de tipul de 
combustibil utilizat), în care trebuie să se regăsească Codurile de Înregistrare Fiscală, atât cel a furnizorului de 
combustibil (GPL) cât și cel al GAL, precum și al celorlalte documente justificative de plată, respectiv: dispoziție de plată 
pentru numerar, ordin de deplasare, foaie de parcurs. În funcție de modalitatea de plată pentru contravaloarea 
combustibilului, se vor prezenta inclusiv: ordin de plată, extras de cont, factură.  
Documentele prezentate în vederea decontării de către AFIR trebuie să fie întocmite corect, respectiv să cuprindă toate 
informațiile necesare în conformitate cu prevederile legislative și procedurale în vigoare. În acest sens, precizăm că, în 
conformitate cu punctul 16, alin. (2), secțiunea 5 Cheltuieli, cap. II Calculul rezultatului fiscal, Titlul II Impozitul pe profit, 
din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal: „Justificarea utilizării vehiculelor,în sensul acordării 
deductibilității integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor financiar –contabile și prin 
întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul 
și locul deplasării, kilometri parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs”. 

23 

Eligibilitatea cheltuielilor 
aferente achiziției de 
materiale de curățenie în 
cadrul Sub-măsurii 19.4 

Printre categoriile de cheltuieli eligibile menționate în cadrul Cap. III al Bugetului indicativ sunt menționate și „cheltuieli 
pentru igiena sediului GAL (servicii de curățenie, întreținere/ curățare fosă septică)”. În cadrul Ghidului de implementare 
aferent sM 19.4 se precizează că „nu sunt eligibile lucrările de renovare/ modernizare/ reparații, cheltuieli cu plata 
impozitelor și nici cheltuielile separate cu materialele care fac deja obiectul contractelor de prestări de servicii pentru 
curățenie. Aceste cheltuieli necesită procedura de achiziții și se vor deconta numai pentru o singură locație”. 
Prin urmare, achiziția de materiale de curățenie este considerată o cheltuială eligibilă (în cadrul cap. III din Bugetul 
indicativ), cu condiția ca GAL să nu achiziționeze concomitent servicii de curățenie, care să includă și materialele 
necesare pentru prestarea respectivelor servicii.  

CAPITOLUL IV – CHELTUIELI PENTRU INSTRUIREA ȘI DEZVOLTAREA DE COMPETENȚE PRIVIND IMPLEMENTAREA SDL 

24 

Eligibilitatea cheltuielilor 
pentru instruirea liderilor 
locali din teritoriul GAL 
prin cursuri autorizate 
ANFP 

Conform Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru Sub-măsura 19.4, în cadrul cap. IV – „Cheltuieli 
pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL” este eligibilă instruirea liderilor locali din 
teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și grupuri de lucru, eligibile numai pe teritoriul României. 
Domeniile în care se organizează instruiri pentru liderii locali trebuie să fie legate de implementarea SDL și pot viza: 
implementarea abordării LEADER, întocmirea cererilor de plată, a dosarelor de achiziții sau management de proiect. 
Organele de conducere ale GAL au responsabilitatea stabilirii listei liderilor locali care vor lua parte la instruiri și au 
obligația de a ține cont de relevanța si justificarea nominalizării persoanelor. Acestea trebuie să asigure un aport în 
implementarea SDL. Pentru liderii locali nu este eligibilă dobândirea de competențe prin cursuri autorizate ANC. 
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Conform obiectului de activitate, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) are ca atribuție furnizarea 
programelor de formare și perfecționare profesională pentru personalul din administrația publică, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 188/1999 (republicată) privind Statutul funcționarilor publici, act normativ în baza căruia a fost 
înființată și care ii reglementează activitatea. Propunerile de instruire a funcționarilor publici sunt stabilite ca urmare a 
evaluării performanțelor profesionale individuale ale acestora, iar stabilirea tematicii specifice programelor de formare 
specializată se realizează în conformitate cu planurile de perfecționare profesională întocmite de autoritățile și instituțiile 
publice, elaborate în interesul autorității sau instituției publice respective.  
În acest context, dobândirea de competențe a liderilor locali prin cursuri autorizate ANFP, finalizate cu certificate de 
calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională și realizate de furnizori de formare profesională nu se încadrează în 
categoria cheltuielilor eligibile ale Sub-măsurii 19.4, așa cum sunt definite de cadrul procedural aplicabil acestei sub-
măsuri. 

25 

Cheltuieli pentru 
instruirea și dezvoltarea 
competențelor 
angajaților GAL 

În cadrul Ghidului de implementare aferent Sub-măsurii 19.4, la cap. IV - „Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de 
competențe privind implementarea SDL” se precizează că sunt eligibile cheltuielile pentru „instruirea și/sau dezvoltarea 
competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL, eligibile numai pe teritoriul României”.  
Dezvoltarea competențelor angajaților GAL finalizată cu certificate autorizate ANC poate viza exclusiv 
atribuții/competențe pe care angajații le au stabilite prin fișele de post, precum management, comunicare, achiziții 
publice, expert evaluare, contabilitate primară, ECDL, lista fiind cu caracter limitativ. Totodată, angajații GAL nu trebuie 
să fi participat la un curs ANC cu aceeași tematică finanțat prin Sub-măsura 431.2. Ca excepție, se poate accepta 
participarea la un curs cu aceeași tematică (ex. achiziții publice), în cazul în care legislația incidentă s-a modificat de la 
momentul participării la cursul de formare anterior. Tematica privind managementul de proiect, se încadrează în 
prevederile procedurale reiterate mai sus, având ca scop acumularea de cunoștințe care contribuie la buna gestionare a 
activității GAL și facilitarea implementării strategiei de dezvoltare locală, sub rezerva participării angajaților cu atribuții 
specifice la nivelul Grupului de Acțiune Locală în domeniul acoperit de tematica antemenționată, conform fișelor de post 
și în conformitate cu planul de pregătire profesională elaborat la nivelul GAL.    
De asemenea, conform prevederilor procedurale aferente acestei sub-măsuri, sunt eligibile cheltuielile pentru instruirile 
dedicate angajaților, care nu se finalizează cu certificare ANC, corelate cu atribuțiile obligatorii pe care GAL trebuie să le 
îndeplinească, respectiv pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, animarea teritoriului, elaborarea procedurilor de 
evaluare și selecție, analiza, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea implementării strategiei, verificarea 
conformității cererilor de plată, întocmirea cererilor de plată, a dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și 
animare, precum și în aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane. 
În acest context, activitățile de instruire și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL sunt eligibile în măsura în care 
vizează facilitarea implementării strategiei de dezvoltare locală și au ca scop acumularea de cunoștințe în domenii care 
contribuie la eficientizarea implementării SDL. Indiferent de forma de instruire (finalizată sau nu cu certificate ANC), 



17 
 

tematicile de instruire trebuie să acopere domeniile în care activează angajații GAL, repectiv să fie corelate cu atribuțiile 
ce le revin acestora conform Anexei 8 din SDL și transpuse în fișele de post, documente obligatoriu de anexat la 
contractele individuale de muncă încheiate de GAL. 

26 

Clarificări privind 
participarea  liderilor 
locali și angajaților GAL la 
sesiuni de instruire  

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.4, Sub-capitolul 2.3 - „Tipuri de cheltuieli 
eligibile“, în cadrul Capitolului IV din Bugetul indicativ sunt eligibile cheltuielile legate de instruirea și/sau dezvoltarea 
competențelor angajaților GAL și a liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL, cu condiția ca aceste 
cheltuieli să fie realizate numai pe teritoriul României.   
Conform prevederilor aceluiași Ghid, dobândirea de competențe de către angajații GAL privind implementarea SDL poate 
fi realizată prin plata unei taxe de participare (caz în care nu se aplică procedură de achiziții) la un curs de formare 
organizat de o firmă specializată, deschis tuturor celor interesați, atunci când GAL identifică un curs a cărui tematică se 
încadrează în tematicile eligibile aplicabile Sub-măsurii 19.4, neexistând restricții privind locația unde se realizează 
activitatea de instruire.  
Totodată, activitatea de instruire și/sau dezvoltare a competențelor angajaților GAL și liderilor locali se poate realiza 
externalizat, prin selectarea unui furnizor de formare profesională, în urma aplicării unei proceduri de achiziții.  
În acest caz, în vederea avizării achiziției serviciilor de instruire/formare, conform prevederilor procedurale, respectiv 
Instrucțiunilor de achiziții (Anexa III la Contractul de finanțare încheiat între GAL și AFIR), GAL are obligația ca, înainte de 
încheierea contractului de cumpărare directă, să depună la OJFIR Formularul D0.1L – „Fundamentarea necesității 
cumpărării directe“. În contextul Sub-măsurii 19.4, fundamentarea necesității cumpărării directe vizează justificarea 
necesității achiziționării bunurilor/serviciilor propuse, raportat la contextul de implementare a Contractului de finanțare, 
respectiv a Strategiei de Dezvoltare Locală. 
În acest sens, experții verificatori se vor asigura că achiziția propusă respectă inclusiv principiile regulamentelor 
europene privind eficientizarea utilizării fondurilor publice, care vizează ca toate costurile să corespundă unei bune 
gestionări financiare și din punct de vedere al rentabilității, aplicabile tuturor proiectelor derulate prin FEADR, prin 
prisma evitării angajării unor cheltuieli mai mari, nejustificate, aferente deplasărilor pentru realizarea activităților 
propuse.        

27 

Clarificări cu privire la 
eligibilitatea cheltuielilor 
pentru instruirea și 
dezvoltarea 
competențelor 
angajaților GAL și liderilor 
locali 

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare aferent acestei sub-măsuri, în cadrul Capitolului IV – „Cheltuieli 
pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL“ din Bugetul indicativ este eligibilă instruirea 
și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL și liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL, realizată 
exclusiv pe teritoriul României, printre categoriile de cheltuieli admise fiind menționate “costurile cu cazarea”, respectiv 
„costurile cu masa/diurna (pentru angajații GAL)“ pentru participanții la acțiunile de instruire/dobândire de competențe. 
În cadrul aceluiași Ghid se precizează că toate categoriile de costuri eligibile din cadrul acestui capitol bugetar necesită 
aplicarea unei proceduri de achiziții, cu excepția „taxelor de participare, a diurnei, închirierii de spații și a costurilor de 
cazare și transport cu autoturismul personal/autovehicul GAL/transport în comun, atunci când acestea nu fac parte dintr-
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un contract de prestări de servicii încheiat cu furnizorul serviciului de formare/instruire“. 
În acest context, în situația în care se dorește organizarea unei instruiri atât pentru angajații GAL, cât și pentru liderii 
locali, pentru decontarea cheltuielilor de cazare și masă, pot exista două situații: 

- cazul în care GAL externalizează ambele servicii în cadrul aceluiași contract încheiat cu un furnizor, incluzând atât 
cheltuielile de cazare, cât și cele aferente mesei; în acest caz, costurile de masă sunt eligibile și pentru angajații 
GAL, numai în situația în care aceștia nu beneficiază și de diurnă pentru ziua respectivă și vor respecta plafonul 
maximal prevăzut în Baza de date cu prețuri de referință (incluzând minimum două mese/zi/persoană și două 
pauze de cafea); 

- cazul în care GAL externalizează numai serviciile de masă ca atare și costurile de cazare nu vor fi incluse în prețul 
contractului. Aceste cheltuieli sunt eligibile și vor fi decontate pe baza documentelor justificative, cu respectarea 
prevederilor HG nr. 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare, fără aplicarea unei proceduri de 
achiziții. Pentru costurile de cazare pe teritoriul GAL, prețul maxim nu poate depăși plafonul stabilit în Baza de 
date pentru proiecte de servicii.   

În situația în care nu se dorește externalizarea costurilor de masă pentru participanții la acțiunea de instruire și/sau 
dezvoltarea competențelor, se va putea deconta exclusiv diurna, numai pentru angajații GAL.   
Pentru costurile de cazare pe teritoriul GAL, prețul maxim nu poate depăși plafonul stabilit în Baza de date pentru 
proiecte de servicii, nefiind impuse alte condiții legate de numărul maxim de stele/margarete. Acest plafon nu se va 
aplica pentru deplasările în afara teritoriului GAL (pe teritoriul României), în aceste cazuri prețul fiind stabilit în funcție de 
prețul pieței, cu respectarea prevederilor HG nr. 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere 
prevederile procedurale reiterate, în situația organizării unei instruiri în afara teritoriului GAL, pentru decontarea 
cheltuielilor aferente cazării participanților într-o structură de primire turistică de 4 stele, care oferă camere atât în regim 
de confort 3 stele, cât și în regim de confort 4 stele, în cadrul documentelor justificative de plată atașate la dosarul cererii 
de plată (contractul de prestări servicii, factura sau devizul la factură etc.) trebuie să fie evidențiat confortul de 3 stele de 
care au beneficiat participanții la instruire. 

CAPITOLUL V – CHELTUIELI PENTRU ANIMARE 

28 

În cadrul cărui capitol 
bugetar din sM19.4 se 
încadrează cheltuielile 
privind publicarea 
apelurilor de selecție 
aferente măsurilor 
cuprinse în Strategia de 
Dezvoltare Locală (SDL)? 

În cadrul Bugetului indicativ, anexă la Contractul de finanțare încheiat între AFIR și Grupul de Acțiune Locală (GAL), în 
vederea implementării sM19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, la Capitolul V – „Cheltuieli pentru 
animare“ se menționează: „cheltuieli pentru acțiuni sau evenimente de animare (informare și promovare), adresate 
populației din teritoriu, prin care se fac cunoscute oportunitățile de finanțare disponibile în cadrul SDL, precum și 
activitatea întreprinsă de GAL în vederea implementării SDL“.  
În lista indicativă de cheltuieli eligibile aferente acestui capitol bugetar se regăsesc, printre altele și „cheltuieli cu 
materiale de animare (banner/roll-up/pop-up banner, plic poştal, ecuson, legitimaţie, broșuri, pliante, afișe, 
volante/flyere, spoturi audio/multimedia în mass-media care acoperă teritoriul GAL, comunicate de presă, anunțuri 



19 
 

 promovate pe rețele de socializare, radio, reviste, presă online) – fără a fi eligibile materialele prin care se prezintă 
exclusiv sau preponderent informații cu caracter general despre teritoriul GAL, fără a fi legate de implementarea SDL”.  
Prin urmare, având în vedere faptul că GAL are obligația de a asigura măsurile minime obligatorii de publicitate a 
apelurilor de selecție aferente măsurilor din SDL, inclusiv prin mijloace de informare mass-media, considerăm că 
publicarea apelurilor de selecție, ca activitate de informare, poate fi încadrată în categoria cheltuielilor de animare, 
respectiv Capitolul V din Bugetul indicativ, Anexa II la Contractul de finanțare. 

29 
Clarificări privind achiziția 
de materiale 
promoționale  

Menționăm că propunerea privind includerea în cadrul Capitolului V – Cheltuieli pentru animare, a unor materiale 
promoționale de tipul celor enumerate de către dvs. (baterii externe pentru telefoane mobile și tablete, insigne și 
stegulețe, ce urmează a fi oferite drept cadou la diferite întâlniri sau evenimente), va fi supusă analizei în vederea 
stabilirii oportunității introducerii acestora ca și cheltuieli eligibile în cadrul acestui capitol de cheltuieli în noua versiune a 
Manualului de procedură privind implementarea Sub-măsurii 19.4 – “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
și a Ghidului de implementare aferent. 

30 
Clarificări privind achiziția 
domeniului pentru site-ul 
web 

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.4, printre categoriile de cheltuieli eligibile se 
enumeră și cele pentru „crearea, găzduirea și actualizarea unui web site pentru GAL“. Precizăm că, în conformitate cu 
prevederile Sub-capitolului 2.3 – Tipuri de cheltuieli eligibile din Ghid, aceste tipuri de cheltuieli sunt încadrate în bugetul 
indicativ al proiectului în cadrul Capitolului V – “Cheltuieli pentru animare”,  nu în cadrul Cap. III, așa cum se precizează în 
solicitarea trimisă.  
De asemenea, precizăm că în conformitate cu prevederile aceluiași Ghid, toate cheltuielile din cadrul Cap. V al Bugetului 
indicativ necesită proceduri de achiziții, atunci când sunt externalizate (realizate de către o entitate terță). Singurele 
tipuri de cheltuieli exceptate de la aplicarea unei proceduri de achiziție sunt cele legate de diurnă (pentru angajații GAL), 
cazare și costuri de transport în comun sau justificate prin bonuri de combustibil.  
În vederea avizării achiziției propuse, conform prevederilor procedurale aplicabile Sub-măsurii 19.4, respectiv 
Instrucțiunilor de achiziții (Anexa III la Contractul de finanțare încheiat în cadrul acestei sub-măsuri), GAL are obligația ca, 
înainte de încheierea contractului de cumpărare directă, să depună la OJFIR Formularul D0.1L – Fundamentarea 
necesității cumpărării directe.  
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Cum se aplică prevederile 
Anexei II – „Materiale și 
activități de informare de 
tip publicitar” pentru 
decontarea cheltuielilor 
din cadrul cap. V al 
bugetului indicativ? 

Conform Fișei tehnice a sM19.4 se pot deconta cheltuieli pentru acțiuni de informare și promovare adresate populației 
din teritoriul acoperit de GAL. În cadrul ghidului de implementare aferent acestei submăsuri sunt detaliate tipurile de 
cheltuieli eligibile care pot fi bugetate în acest scop și care vor fi decontate în cadrul cap. V al Bugetului indicativ – Anexa 
II la Contractul de finanțare, respectiv: „plăcuța informativă amplasată la sediul GAL (realizată conform modelelor 
prestabilite disponibile pe pagina de internet a AFIR), plăcuța informativă generală amplasată pe indicatorul rutier al 
localității/ în apropierea indicatorului rutier al localității la intrarea și ieșirea din localitatea în care este sediul GAL și doar 
pe drumul cu cel mai mare trafic (realizată conform modelelor prestabilite disponibile pe pagina de internet a AFIR), 
panou publicitar de prezentare a siglei și a denumirii (luminos/ iluminat, aplicat pe clădire/ pe sol/ pe stâlp) dimensionat 
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corect astfel încât să asigure vizibilitatea optimă în raport cu clădirea și cu distanța de la care este necesară vizualizarea 
panoului”.  
Materialele publicitare vor fi realizate și utilizate în conformitate cu normativele naționale și europene în vigoare, 
preluate din Ghidul de utilizare a elementelor de identitate vizuală pentru proiectele finanțate prin PNDR 2014-2020, 
postat pe site-ul AFIR, respectiv Anexa – „Materiale și activități de informare de tip publicitar”, care se constituie și ca 
Anexa II a Acordului-cadru de finanțare încheiat între Grupul de Acțiune Locală și AFIR, în cadrul Sub-măsurii 19.4.  
În Ghidul de utilizare a elementelor de identitate vizuală sunt precizate următoarele aspecte privind realizarea 
materialelor publicitare obligatorii, necesare asigurării transparenței utilizării fondurilor europene nerambursabile: 
„Panourile informative publicitare, de tip panou stradal se utilizează de către beneficiarii PNDR care au obținut finanțare 
cu fonduri europene prin PNDR de peste 500.000 de euro”, respectiv „pentru achiziționarea unui obiect fizic sau 
finanțarea unei infrastructuri sau a unor operațiuni de construcție pentru care sprijinul public total alocat operațiunii 
depășește 500.000 de euro”, conform prevederilor Regulamentului CE nr. 808/2014. 
„Plăcuța informativă publicitară va fi aplicată de către beneficiarii PNDR care au obținut finanțarea cu fonduri europene 
prin PNDR de peste 50.000 de euro și la sediile Grupurilor de Acțiune Locală”, cu mențiunea că la sediul GAL se va instala 
doar plăcuța informativă, în conformitate cu prevederile aceluiași regulament european de mai sus, având în vedere 
faptul că Grupurile de Acțiune Locală nu realizează investiții, ci decontează costuri de întreținere și dotări. Pentru 
realizarea plăcuțelor informative, beneficiarii vor respecta prevederile Ghidului de utilizare a elementelor de identitate 
vizuală antemenționat, preluate și în cadrul Anexei II a Acordului-cadru de finanțare. 
În situația în care se dorește achiziționarea inclusiv a materialelor de animare de tip panou publicitar de prezentare a 
siglei și a denumirii GAL (luminos/ iluminat), conform Ghidului de implementare aferent sM19.4, acestea nu se vor 
confunda cu materialele de tipul panourilor informative publicitare stradale (aplicabile proiectelor în valoare de peste 
500.000 euro) sus-menționate. În acest sens, în vederea realizării acestui tip de materiale se va asigura respectarea 
specificațiilor privind elementele grafice de identitate vizuală pentru proiectele finanțate prin PNDR 2014-2020, fără a fi 
impuse alte condiționări referitoare la materiale, elemente de informare etc.       
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Eligibilitate cheltuieli 
pentru asigurarea 
transparenței alocării 
fondurilor europene 

În cadrul Ghidului de implementare pentru sub-măsura 19.4, la capitolul V – „Cheltuieli pentru animare”, printre 
categoriile de cheltuieli eligibile se menționează: „cheltuieli pentru asigurarea transparenței alocării fondurilor europene 
acordate României prin RNDR (...) panou publicitar de prezentare a siglei și a denumirii (luminos/ iluminat, aplicat pe 
clădire/pe sol/pe stâlp) dimensionat corect astfel încât să asigure vizibilitatea optimă în raport cu clădirea și cu distanța 
de la care este necesară vizualizarea panoului”. 
În acest context, coroborat cu precizările privind extinderea teritoriului GAL în cadrul perioadei de programare 2014-
2020 și achiziționarea de către GAL a unor panouri informative inscripționate cu siglele AFIR și MADR, precum și vechea 
hartă a teritoriului, în cadrul Contractului de finanțare aferent Submăsurii 431.2, derulat în vechea perioadă de 
programare (2007-2013) și având în vedere principiile privind necesitatea unei gestionări eficiente a fondurilor publice 
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alocate pentru dezvoltarea rurală, opinăm că: 
- panourile publicitare reflectorizante pot fi asimilate celor precizate în cadrul Ghidului de implementare a Sub-

măsurii 19.4, ele asigurând condiția de vizibilitate și prin urmare, nu se justifică realizarea unor cheltuieli 
suplimentare în acest sens; 

- cheltuieli cu realizarea panourilor suplimentare (aferente UAT-urilor nou adăugate) și cu reinscripționarea celor 
existente la nivelul GAL, în sensul actualizării informațiilor și respectării Ghidului de utilizare a elementelor de 
identitate vizuală pentru proiectele finanțate din PNDR 2014-2020 în vigoare, respectiv Anexei II la Acordul-cadru 
de finanțare încheiat între GAL și AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4, sunt eligibile și pot fi încadrate în cadrul cap. V 
al Bugetului indicativ. 

33 
Clarificări referitoare la 
utilizarea elementelor de 
identitate vizuală  

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a sub-măsurii 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 
animare”, capitolul V - Cheltuieli pentru animare, sunt eligibile: „cheltuieli pentru asigurarea transparenţei alocării 
fondurilor europene acordate României prin PNDR: plăcuță informativă amplasată la sediul GAL (realizată conform 
modelelor prestabilite disponibile pe pagina de internet a AFIR), plăcuță informativă generală amplasată pe indicatorul 
rutier al localității/în apropierea indicatorului rutier al localității la intrarea și ieșirea din localitatea în care este sediul GAL 
și doar pe drumul cu cel mai mare trafic (realizată conform modelelor prestabilite disponibile pe pagina de internet a 
AFIR), panou publicitar de prezentare a siglei și a denumirii (luminos/iluminat, aplicat pe clădire/pe sol/pe stâlp) 
dimensionat corect astfel încât să asigure vizibilitate optimă în raport cu clădirea și cu distanța de la care este necesară 
vizualizarea panoului". 
Materialele publicitare vor fi realizate și utilizate în conformitate cu normativele naționale și europene în vigoare, 
preluate în cadrul Ghidului de utilizare a elementelor de identitate vizuală pentru proiectele finanțate prin PNDR 2014 – 
2020, postat pe site-ul AFIR, respectiv Anexa - „Materiale și activități de informare de tip publicitar”, care se constituie și 
ca Anexa II a Acordului - cadru de finanțare încheiat între Grupul de Acțiune Locală și AFIR, în cadrul Sub-măsurii 19.4.  
Conform prevederilor Ghidului de utilizare a elementelor de identitate vizuală pentru proiectele finanţate prin PNDR 
2020, siglele care pot fi aplicate în procesul de comunicare, litera G: „Fiecare entitate beneficiară de fonduri europene 
acordate prin PNDR îşi concepe şi elaborează propria siglă, în baza propriei decizii, care trebuie să fie unică şi 
personalizată (prin cromatică, grafică sau text) în acord cu specificul entităţii. Sigla beneficiarului (în cazul în care aceasta 
există sau sunt menţiuni clare privind obligativitatea realizării de către beneficiar a unei identităţi vizuale proprii), poate 
fi aplicată pe orice element care face referire la un proiect/ bun/ serviciu/ lucrare finanţată cu fonduri europene prin 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.” 
Prin urmare, GAL-urile pot concepe şi elabora propria siglă pe care să o aplice pe orice element care face referire la 
proiect. 
În contextul celor menționate mai sus, facem următoarele precizări: 

- conform prevederilor Ghidului de utilizare a elementelor de identitate vizuală pentru proiectele finanţate prin 
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PNDR 2020 (litera G), "Fiecare entitate beneficiară de fonduri europene acordate prin PNDR îşi concepe şi 
elaborează propria siglă, în baza propriei decizii, care trebuie să fie unică şi personalizată (prin cromatică, grafică 
sau text) în acord cu specificul entităţii. Sigla beneficiarului (în cazul în care aceasta există sau sunt menţiuni clare 
privind obligativitatea realizării de către beneficiar a unei identităţi vizuale proprii), poate fi aplicată pe orice 
element care face referire la un proiect/bun/serviciu/lucrare finanţată cu fonduri europene prin Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.". 
Prin urmare, plăcuța informativă amplasată la sediul GAL poate fi adaptată cu respectarea utilizării corecte a 
elementelor de identitate vizuală și cu posibilitatea eliminării unor precizări care nu sunt specifice tipului de 
sprijin acordat pentru GAL (ex.: proiectant, executant etc.). 

- beneficiarii care au obținut finanțare pentru investiții în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală au obligația de a 
amplasa în locul în care se realizează investiția, plăcuță explicativă cu informații despre proiect, evidențiind 
sprijinul financiar din partea Uniunii. Nu este obligatorie amplasarea acestor plăcuțe explicative la sediul GAL. 

34 

Clarificări privind 
materialele care fac 
obiectul elementelor de 
identitate vizuală 

 În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare încheiat între GAL și AFIR, Anexa I – Prevederi generale, art. 6, 
alin. (2), „beneficiarul are obligația de a respecta prevederile documentului Materiale  publicitare cu  informaţii  privind  
finanţarea proiectelor prin PNDR 2014 - 2020 (Anexa II la Acordul – cadru de finanțare) în vederea asigurării 
transparenței necesare referitoare la alocarea și utilizarea fondurilor europene nerambursabile acordate de către 
Uniunea Europeană“.  
Anexa II  - „Materiale și activități de informare de tip publicitar“ la Acordul-cadru de finanțare este parte integrantă din 
Ghidul de utilizare a elementelor de identitate vizuală pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020, disponibil pe site-ul AFIR, în cadrul căruia se precizează că identitatea vizuală este susținută prin 
elemente specifice, precum: semnătura vizuală și materialele de informare/prezentare/promovare (promoționale), așa 
cum sunt detaliate în cadrul Ghidului.  
Prin urmare, materialele de tipul contracte de achiziție, procese verbale de predare-primire a serviciilor achiziționate, 
devize financiare pentru servicii, procese verbale de recepție și de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate nu sunt 
asimilate materialelor de informare/prezentare/promovare care fac obiectul elementelor de identitate vizuală.  

CAPITOLUL VI – CHELTUIELI PENTRU SĂRBĂTORI LOCALE, FESTIVALURI TEMATICE, TÂRGURI DE PRODUSE TRADIȚIONALE ȘI ALTE EVENIMENTE PRIN CARE SE 
PROMOVEAZĂ TERITORIUL ACOPERIT DE GAL 

35 

Clarificări referitoare la 
organizarea unor 
evenimente de 
promovare și animare 

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 
animare”, organizarea pe teritoriul GAL a evenimentelor de animare de tipul sărbătorilor locale, festivalurilor tematice, 
târgurilor de produse tradiționale și a altor evenimente prin care se promovează teritoriul GAL reprezintă cheltuieli 
eligibile (încadrate în Cap. VI al Bugetului indicativ), sub rezerva respectării categoriilor de costuri eligibile și a  scopului 
principal al realizării acestor tipuri de acțiuni, respectiv informarea potențialilor beneficiari din teritoriul acoperit de GAL 
sau din afara teritoriului, dar care sunt interesați să implementeze proiecte în aria de acoperire a GAL, privind 
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oportunitățile de finanțare în cadrul strategiei de dezvoltare locală a GAL.  
Este eligibilă organizarea pe teritoriul GAL (fie de către GAL, fie în cadrul unui eveniment realizat de către o entitate 
terță, GAL având calitatea de co-organizator) a evenimentelor de animare de tipul sărbătorilor locale, festivaluri 
tematice, târguri de produse tradiționale prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL. 
Toate acțiunile realizate în cadrul evenimentelor de animare propuse necesită aplicarea unei proceduri de achiziții 
(având la bază contracte de achiziție încheiate între GAL și furnizorul de produse/servicii și avizate la nivelul CRFIR), cu 
excepția  costurilor de transport  în comun sau a costurilor de transport justificate prin bonuri de combustibil (situație în 
care se vor aplica plafoanele prevăzute de legislația națională în vigoare la momentul realizării activității), a cheltuielilor 
de cazare (dacă este cazul) și a cheltuielilor cu diurna (numai pentru angajații GAL).  
Cheltuielile privind participarea GAL-ului la astfel de evenimente vor fi în concordanță cu prevederile contractuale, 
procedurale și ale instrucțiunilor de achiziții și de plată (anexele III și IV la Contractul de finanțare) aferente implementării 
Sub-măsurii 19.4 și nu în baza acordului de parteneriat și a celorlalte documente juridice invocate de către dvs. în adresa 
transmisă către AFIR.  
În ceea ce privește eligibilitatea materialelor de promovare, menționăm că acestea trebuie să se încadreze în tipurile de 
cheltuieli eligibile menționate în cadrul Ghidului de implementare aferent acestei sub-măsuri, materialele menționate 
punctual în adresa transmisă (bannere, afișe) respectând prevederile procedurale aplicabile. Totodată, precizăm că 
numărul materialelor realizate în cadrul unui astfel de eveniment trebuie să fie corelat cu numărul potențialilor 
beneficiari cărora li se adresează. 
În final, precizăm că achiziționarea bunurilor/serviciilor necesare desfășurării evenimentului poate fi realizată în baza 
unui contract de prestări servicii încheiat cu un furnizor, care să asigure întreaga organizare a activității, cu respectarea 
prevederilor privind achizițiile publice și sub rezerva respectării categoriilor de cheltuieli eligibile admise. 
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Eligibilitatea cheltuielilor 
privind organizarea unui 
târg  de produse 
tradiționale sau festival 
tematic care să 
promoveze teritoriul GAL, 
în afara teritoriului GAL 

Conform Anexei II – ”Formular de buget” a Contractului de finanțare încheiat între GAL și AFIR, în cadrul Cap. VI al 
bugetului indicativ sunt eligibile cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și 
alte evenimente prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL, cu precizarea că, pentru a fi decontate, aceste 
cheltuieli vor fi realizate exclusiv pe teritoriul acoperit de GAL.  
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Clarificări privind 
eligibilitatea  cheltuielilor 
aferente reprezentațiilor 
artistice 

Conform Contractului de finanțare încheiat între GAL și AFIR, în cadrul Anexei II – Formular de buget, la Cap. VI – 
„Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente prin care se 
promovează teritoriul acoperit de GAL“ sunt menționate categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi decontate pentru 
evenimentele organizate pe teritoriul GAL.  
Astfel, în categoria cheltuielilor corespunzătoare reprezentațiilor artistice/ culturale pot fi incluse costurile cu: artiștii 
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invitați, inclusiv cu cazarea, masa și transportul acestor, amenajarea spațiilor de desfășurare a reprezentației (de ex. 
decoruri, scenă) etc. 
În categoria cheltuielilor corespunzătoare expozanților pot fi incluse costurile cu amenajarea locației în care se 
organizează evenimentul, inclusiv închirierea standurilor pentru exponate, închirierea echipamentelor necesare etc.  
În situația în care se dorește organizarea unor evenimente care să promoveze teritoriul GAL, se vor avea în vedere 
prevederile procedurale și tipurile de cheltuieli reiterate mai sus, cu precizarea că enumerarea nu este exhaustivă. 

CONTRACTARE 

38 
Schimbarea 
reprezentantului legal 

Conform prevederilor Ghidului de implementare pentru sM 19.4, prin reprezentat legal se înțelege „reprezentant al 
beneficiarului care semnează angajamentele legale, desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului”. În 
cadrul Manualului de procedură aferent acestei sub-măsuri se precizează, în plus, că „Pentru completarea datelor 
referitoare la responsabilul legal, expertul va verifica dacă acesta are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ 
privind organizarea și funcționarea entității/persoanei juridice respective și conform statutului/actului constitutiv al 
persoanei juridice respective și conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice a solicitantului. În acest sens, 
expertul va verifica datele înscrise în actul constitutiv/statutul entității/persoanei juridice (sau Hotărârea de 
desemnare/schimbare a reprezentantului legal)”.  
Având în vedere că atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației și componența nominală a 
acestora sunt reglementate prin statutul asociației, respectiv Actul constitutiv, conform prevederilor Ordonanței nr. 
26/2000, act normativ în baza căruia sunt constituite GAL, calitatea de reprezentant legal în relația cu AFIR pentru 
sM19.4 trebuie să se regăsească în documentele constitutive ale GAL, orice modificare asupra acestora realizându-se cu 
respectarea dispozițiilor actului normativ menționat. Orice modificare a statutului sau a actului constitutiv al asociației se 
realizează prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei 
circumscripție își are sediul asociația. Prin urmare, schimbarea reprezentatului legal al beneficiarului se poate realiza în 
conformitate cu prevederile statutare și numai în situația în care modificarea solicitată este aprobată și înregistrată în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor. 
Având în vedere aceste aspecte, în cazul beneficiarilor sM 19.4, în situația în care, ulterior încheierii angajamentului legal 
cu AFIR, intervine necesitatea schimbării reprezentantului legal, noul responsabil legal trebuie să demonstreze că are 
calitatea de reprezentare potrivit actului constitutiv/statutului care reglementează organizarea și funcționarea persoanei 
juridice respective. În acest sens, beneficiarul va prezenta o copie după Hotărârea Adunării Generale a Asociaților 
semnată conform prevederilor statutului asociației, prin care fostul reprezentant este revocat din funcție și decizia de 
numire a noului responsabil legal, încheiată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, din 
care să reiasă calitatea acestuia de reprezentare a persoanei juridice în raporturile cu terții, cazierul judiciar al noului 
reprezentant legal, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancțiuni penale în domeniul economico-financiar, 
documentul de identitate-copie (se acceptă inclusiv versiunea scanată), precum și specimenul de semnătură al acestuia. 
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Președintele GAL, în 
calitate de reprezentant 
legal al asociației, poate 
împuternici prin procură 
notarială orice 
reprezentant al 
entităților publice sau 
private partenere, sau 
orice persoană care nu 
este membră a ONG –
ului? 
Managerul GAL poate 
îndeplini și funcția de 
reprezentant legal, prin 
aceeași procedură 
menționată mai sus 
(procură notarială)? 

În situația în care, în conformitate cu prevederile statutului asociației, atribuțiile reprezentantului legal al acesteia pot fi 
delegate altei persoane, președintele GAL, în cazul în care este desemnat și reprezentant legal al asociației conform 
actului constitutiv, poate să împuternicească, prin procură autentificată la notariat, o altă persoană, în condițiile 
prevăzute în statut, în vederea derulării angajamentului legal încheiat cu AFIR, cu respectarea prevederilor procedurale 
privind prezentarea documentelor obligatorii necesare verificării, respectiv cazier judiciar, copie a documentului de 
identitate, specimen de semnătură.  
În cadrul Manualului de procedură pentru implementarea sM 19.4 nu există condiționări privind posibilitatea desemnării, 
în calitate de reprezentant legal al GAL, a managerului GAL, a unui reprezentant al unei entități partenere în GAL sau a 
unei persoane care nu este membră a GAL, sub rezerva că orice decizie privind modificarea organizării și funcționării GAL, 
cu statut de asociație, trebuie să respecte prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, în baza cărora 
aceasta a fost constituită. 

40 

Clarificări privind 
modificarea contractului 
de finanțare în cazul 
depășirii indicatorilor 
mentionați în  Anexa V 
Grafic calendaristic de 
implementare 

Conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.4, respectiv Anexa V – „Grafic 
calendaristic de implementare a Contractului de finanțare pentru proiecte finanțate prin Sub-măsura 19.4”, la contractul 
de finanțare încheiat între GAL și AFIR în cadrul acestei sub-măsuri, beneficiarul are obligația ca în cadrul calendarului 
activităților să precizeze, printre altele, numărul minim de participanți la activitățile propuse, inclusiv cele care vizează 
instruirea angajaților GAL/ liderilor locali. Pe durata de implementare a Contractului de finanțare aferent Sub-măsurii 
19.4, înainte de încheierea fiecărui contract de cumpărare directă (bunuri sau servicii), GAL va depune spre avizare la 
OJFIR formularul D0.1L – ”Fundamentarea necesității cumpărării directe”. Aceasta vizează justificarea necesității 
achiziționării bunurilor/serviciilor propuse, raportată la contextul de implementare a Contractului de finanțare, având în 
vedere: dimensionarea achiziției raportată la nevoile GAL și evitarea supraestimării cerințelor GAL, conținutul Strategiei 
de Dezvoltare Locală, fișele de post ale angajaților GAL, graficul calendaristic de implementare a activităților, achizițiile 
anterioare realizate la nivelul GAL. 
În acest context, modificarea numărului de lideri locali care participă la activitățile de instruire, în sensul creșterii acestuia 
față de numărul minim prevăzut în Graficul calendaristic de implementare – Anexa V la Contract, nu necesită modificarea 
Contractului de finanțare încheiat în cadrul Sub-măsurii 19.4, fiind justificat în cadrul fundamentării prezentate anterior 
depunerii dosarului de achiziție spre avizare. 
Modificarea Graficului de implementare a activităților se realizează, prin Notă de  aprobare/neaprobare, în următoarele 
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situații: 
- introducerea de noi activități în Graficul de implementare a Contractului de finanțare; 
- schimbarea Graficului de implementare a Contractului de finanțare ca încadrare în timpul de execuție; 
- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale (numarul de rapoarte de 

activitate intermediare nu sunt considerate activități). 
Prin urmare, depășirea indicatorilor menționați în cadrul Graficului calendaristic de implementare – Anexa V la 
Contractul de finanțare încheiat între GAL și AFIR necesită modificarea contractului prin Nota de aprobare doar în situația 
în care se dorește introducerea de noi activități față de cele prezentate inițial, ceilalți indicatori (număr de persoane 
implicate în derularea activităților, număr de participanți la diferite acțiuni, număr de participanți la instruirea 
personalului implicat în implementarea SDL, număr de broșuri și/sau pliante) reprezentând valori minime care pot fi 
depășite. 

ACHIZIȚII 

41 
Clarificari privind 
Programul Anual al 
Achizițiilor Publice 

În conformitate cu prevederile HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, la 
art. 13 se precizează: „prin excepție de la art. 12 alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă implementează 
proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare–dezvoltare, are obligația de a elabora distinct 
pentru fiecare proiect în parte un program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv.” 
În baza acestor prevederi, beneficiarii (grupurile de acțiune locală) trebuie să elaboreze distinct pentru fiecare proiect 
(contract subsecvent) de finanțare în parte un program de achiziții, indiferent de perioada de timp pe care o presupune 
derularea proiectului (contractului subsecvent). Prin urmare, nu este necesară întocmirea unui Program Anual al 
Achizițiilor Publice, ci doar a unui Program al Achizițiilor pentru Proiect. 
La sub-capitolul 4.1 „Achiziții” din cadrul Ghidului de implementare a sM 19.4 se menționează: ”În conformitate cu 
clarificările emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, GAL-urile, în calitate de Autorități Contractante, au 
obligația de a estima valoarea achiziției publice și de a alege modalitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică 
pentru întreaga perioadă de implementare a fiecărui contract de finanțare subsecvent, și nu anual. În acest sens, 
plafoanele stabilite de Legea 98/2016 se vor respecta în cadrul fiecărui contract de finanțare subsecvent.” 
În cadrul Programului de Achiziții pentru proiect vor fi precizate doar achizițiile care necesită aplicarea unei proceduri de 
achiziții și avizarea acestora de către AFIR în conformitate cu prevederile Manualului de procedură privind 
implementarea sM 19.4 și a Anexei III la Contractul de finanțare subsecvent încheiat între GAL și AFIR.  

42 
Achiziție produse/servicii 
similare   

În conformitate cu prevederile Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, 
estimarea valorii unei achiziții publice se realizează având în vedere obiectul acesteia. În acest sens, produsele similare ce 
fac obiectul contractelor de achiziție publică, respectiv care au același obiect, se pun în corespondență cu sistemul de 
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grupare și codificare utilizat în Vocabularul Comun al Achizițiilor Publice (CPV). Estimarea valorii unui contract se 
analizează și se realizează în funcție de scopul atribuirii acelui contract raportat la proiectul în cauză, respectiv de 
necesitățile pe care urmează să le acopere efectuarea achiziției în cadrul proiectului. Prin urmare, în cazul în care pentru 
derularea unui proiect este necesară achiziționarea mai multor produse sau servicii similare, a căror furnizare/prestare 
răspunde aceleiași necesități rezultată din îndeplinirea proiectului, valoarea estimată se va stabili prin cumularea valorii 
tuturor produselor și serviciilor de același tip. În același timp, precizăm că în situația în care produsele sau serviciile 
cuprinse într-un proiect răspund unor necesități diferite, nu este necesară cumularea valorii acestora, în acest caz 
estimarea urmând a se efectua separat pentru fiecare tip de produs/serviciu aferent proiectului. 
 Conform instrucțiunilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR, (Anexa III la contractul de finanțare încheiat 
între GAL și AFIR), în cazul achiziției directe, documentele care trebuie prezentate la CRFIR în vederea avizării dosarului 
de achiziție sunt următoarele: 

- documentul justificativ al achiziției directe; 
- documentele impuse de art. 45 și 46 din HG nr. 395/2016 (după caz); 
- autorizările/atestatele/agrementările tehnice sau profesionale care permit prestarea activității respective de 

către ofertanți (după caz); 
- cerificatul constatator emis de ONRC (după caz); 
- lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare.  

Totodată, în cazul contractelor de achiziție directă pentru beneficiarii proiectelor de servicii, inclusiv sM 19.4, la fiecare 
dosar de achiziție se vor depune la sediul CRFIR programul de achiziții (însoțit de fundamentarea achiziției), contractul 
însoțit de oferta detaliată (obținută prin intermediul catalogului electronic SEAP), precum și un centralizator al achizițiilor 
cu contractele anterioare de achiziție directă (dacă este cazul). Conform prevederilor instrucțiunilor de achiziții, preluate 
din Hotărârea 395/2016, „în cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, 
serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că prețul postat de operatorii economici pentru 
obiectul achiziției este mai mare decât prețul pieței sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la 
catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziția de la orice operator economic, elaborând în 
acest sens o notă justificativă”. În acest caz, la dosarul de achiziție se va atașa oferta obținută de la operatorul economic. 
Conform prevederilor instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii sM 19.4, defalcarea explicită a bugetului proiectului, 
în sensul precizării bunurilor și serviciilor care se doresc a fi achiziționate, se regăsește în cadrul Programului de achiziții 
al proiectului, depus de beneficiar la fiecare dosar de achiziție transmis spre avizare. 
Referitor la aplicarea plafonului maximal pentru achiziția directă de servicii de consultanță financiară aferentă 
funcționării, în conformitate cu legislația națională privind achizițiile publice (Legea 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare), menționăm că, în cadrul Ghidului de implementare aferent Sub-măsurii 19.4 se precizează: 
„plafonul se va aplica fiecărei categorii de consultanță (tehnică, respectiv financiară), distinct și nu cumulat”.  
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Prin urmare, limitarea costurilor la suma maximă aferentă pragului de achiziție directă se va aplica la nivel de consultanță 
financiară, incluzând atât serviciile de contabilitate/ expertiză contabilă, cât și cele de audit.   

43 

În ce situații este 
obligatorie avizarea 
actelor adiționale la 
contractele de achiziție? 

Conform prevederilor Anexei III la Contractul de finanțare încheiat între GAL și AFIR - „Instrucțiuni privind achizițiile 
publice pentru beneficiarii PNDR“: „în cursul execuției și în perioada de valabilitate, contractele se pot modifica numai cu 
respectarea prevederilor de la Secțiunea 2: Modificarea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 
98/2016. Autoritatea contractantă va putea încheia, după caz, fie acte adiționale la contractele existente, fie contracte 
de achiziție publică noi (ca urmare a derulării unei noi proceduri de atribuire), numai după avizarea prealabilă din punct 
de vedere tehnic a modificărilor respective.”  
Contractele de achiziții pot fi modificate pe durata derulării lor, dacă în timpul implementării proiectului apar 
circumstanțe temeinic justificate. În anumite situații modificările nu necesită avizarea actului adițional la contractul de 
furnizare/prestare servicii, ca de exemplu: modificări de adresă, schimbarea contului bancar, înlocuirea reprezentantului 
împuternicit al contractantului, prelungirea duratei de execuție, modificări ale tranșelor de plată. 
Pentru orice modificare contractuală care are impact asupra condițiilor acceptate la momentul fundamentării achiziției, 
precum și în etapa de avizare a achiziției directe, se impune aprobarea modificării din partea AFIR. În acest sens, în 
vederea derulării eficiente a contractului de achiziție se va solicita avizarea actului adițional, în conformitate cu 
prevederile instrucțiunilor de achiziții și cele ale Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.4. 
Beneficiarul are obligația de a prezenta toate documentele justificative care să asigure respectarea punctuală a 
prevederilor procedurale, respectiv: fundamentarea modificărilor pe baza devizelor/specificațiilor tehnice/termenilor de 
referință, eligibilitatea serviciilor/produselor, încadrarea valorii contractului în limitele bugetului indicativ, rezonabilitatea 
prețurilor, evitarea conflictului de interese, precum și respectarea legislației naționale privind achizițiile publice. 
Conform  instrucțiunilor de achiziții aplicabile beneficiarilor Sub-măsurii 19.4, implementarea contractelor de achiziții se 
va realiza doar după avizarea contractului (și implicit a eventualelor acte adiționale, dacă este cazul) de către CRFIR. 

44 

Este obligatorie 
achiziționarea directă 
prin SEAP dacă valoarea 
estimată a achizițiilor, 
fără TVA, este mai mică 
decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 7 alin. 
(5) din Legea 98/2016, 
având astfel dreptul de a 
achiziționa direct produse 
și servicii? 

Nu este obligatorie achiziționarea exclusiv prin SEAP, conform prevederilor HG 395/2016 preluate în Anexa III la 
Contractul de finanțare: “SEAP pune la dispoziția autorităților contractante posibilitatea tehnică de a achiziționa direct, 
prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări. În cazul în care autoritatea 
contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satiface 
necesitatea sau constată că prețul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziției este mai mare decât prețul 
pieței sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea 
contractantă poate realiza achiziția de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă.” 
Prin urmare, beneficiarul poate achiziționa direct și din alte surse dacă întocmește o notă justificativă în acest sens. 
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45 

Pragul de cumpărare 
directă în cazul 
contractelor pentru 
servicii  de realizare a 
materialelor de animare 
și promoționale (cap. V) 

Conform prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice: „Autoritatea contractantă are 
dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică 
decât 132.519 lei”. 
În Ghidul de implementare pentru Sub-măsura 19.4, la sub-capitolul 4.1 – „Achiziții” se menționează: „În conformitate cu 
clarificările emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, GAL-urile, în calitate de Autorități Contractante, au 
obligația de a estima valoarea achiziției publice și de a alege modalitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică 
pentru întreaga perioadă de implementare a fiecărui Contract de finanțare subsecvent, și nu anual. În acet sens, 
plafoanele stabilite de Legea 98/2016 se vor respecta în cadrul fiecărui Contract de finanțare subsecvent”. 
Conform prevederilor  procedurale din Ghidul de implementare pentru Sub-măsura 19.4, în cadrul cap. V – Cheltuieli 
pentru animare sunt eligibile, printre altele, următoarele categorii de cheltuieli: 

- cheltuieli cu materialele de animare (banner/roll-up/pop-up banner, plic poștal, ecuson, legitimație, broșuri, 
pliante, afișe, volante/flyere, spoturi audio/multimedia în mass-media care acoperă teritoriul GAL, comunicate de 
presă, anunțuri promovate pe rețelele de socializare, radio, reviste, presa online) – fără a fi eligibile materialele 
prin care se prezintă exclusiv sau preponderent informații cu caracter general despre teritoriul GAL, fără a fi 
legate de implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală; 

- cheltuieli cu materiale promoționale (inclusiv personalizate) pe care este inscripționat numele GAL și, după caz, 
pagina web/e-mail/date de contact a acestuia de dimensiuni și costuri reduse: blocknotes-uri, mape, 
genți/serviete/sacoșe textile, agende, pixuri, calendare, umbrele, CD-uri/DVD–uri, memory stick-uri/ obiecte 
artizanale personalizate, de mici dimensiuni, confecționate din materiale naturale. 

Ambele tipuri de cheltuieli corespund cheltuielilor cu materiale de animare și promoționale, având același scop. 
Estimarea valorii unei achiziții publice se realizează având în vedere obiectul acesteia, în conformitate cu cap. I, secțiunea 
a 4-a, paragraful 3 din Legea nr. 98/2016, relevantă fiind în acest context activitatea ce realizează scopul principal al 
contractului (potrivit dispozițiilor art. 16 din HG nr. 395/2016). 
Prin urmare, calcularea pragului valoric se va realiza cumulat pentru cele două categorii de materiale (de animare și 
promoționale). 
În contextul celor de mai sus, indiferent de modalitatea de încheiere a contractelor de servicii cu același agent economic 
sau cu agenți economici diferiți, pragul de cumpărare directă se va respecta pentru fiecare din categoriile de servicii 
menționate, conform programului de achiziții publice întocmit de GAL pentru toată durata contractului de finanțare 
subsecvent pentru Sub-măsura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare. 

46 
Clarificari privind 
procedura de achiziții 
pentru bunuri/servicii 

Conform prevederilor Anexei III la Contractul de finanțare încheiat între GAL și AFIR – „Instrucțiuni privind achizițiile 
publice pentru beneficiarii PNDR”, demararea implementării contractelor de achiziții pentru achiziționarea bunurilor/ 
serviciilor propuse se poate realiza imediat după primirea avizului favorabil din partea CRFIR a fiecărui contract de 
achiziție. În cadrul procedural aplicabil Sub-măsurii 19.4 nu există prevederi specifice referitoare la restricții privind 
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încheierea contractelor de achiziții pe durata unui an sau pe întreaga durată de implementare a Contractului de finanțare 
subsecvent aferent acestei sub-măsuri (3 ani). Prin urmare, cheltuielile aferente materialelor consumabile achiziționate 
pot fi solicitate la plată după achiziționarea și recepționarea acestora, cu respectarea instrucțiunilor de plată pentru 
beneficiarii Sub-măsurii 19.4. 
În ceea ce privește modalitatea de atribuire a contractului de achiziție, precizăm că indiferent de durata contractului 
(anual sau pe 3 ani), se va aplica procedura de achiziție și modalitatea de atribuire în funcție de valoarea estimată a 
achiziției pentru întreaga perioadă de implementare a Contractului de finanțare subsecvent încheiat în cadrul Sub-
măsurii 19.4, în conformitate cu prevederile Ghidului de implementare și cele ale Manualului de procedură pentru 
implementarea acestei sub-măsuri. 

47 
Fundamentarea achiziției 
directe a serviciilor de 
formare/instruire 

Conform Capitolul IV – ”Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL” din 
Manualul de procedură și Ghidul de implementare aferent, privind implementarea Sub-măsurii 19.4, printre categoriile 
de cheltuieli eligibile se regăsesc și “costuri cu serviciile de formare/instruire externalizate care includ onorariul 
formatorilor/organizatorului  inclusiv  elaborarea  suportului de curs”. Fundamentarea achiziției directe a acestui tip de 
acțiune nu se face diferențiat pe onorariu formator pentru susținerea seminarului de instruire, respectiv pe elaborare 
suport curs.  
Conform documentului “Bază de date prețuri maximale pentru proiecte implementate prin LEADER” (de pe site-ul AFIR), 
onorariul expertului formator este de 140 euro/zi, preț în care este inclusă și cheltuiala cu elaborarea suportului de curs. 

48 
Achiziționarea bunurilor 
(echipamente IT, mobilier 
etc.) în cadrul GAL 

În vederea achiziționării bunurilor (echipamente IT, mobilier etc.) în cadrul GAL, beneficiarul trebuie să justifice 
necesitatea achiziției raportat la inventarul existent al GAL. În conformitate cu prevederile cadrului legislativ cu incidență 
în domeniu, inventarierea patrimoniului se realizează anual, de regulă, cu ocazia încheierii exercițiului financiar. În 
vederea verificării la nivelul CRFIR, se va avea în vedere obligativitatea beneficiarului  de a atașa la Fundamentarea 
necesității cumpărării directe registrul inventar al asociației GAL, întocmit în conformitate cu normele legilative 
aplicabile, aferent ultimului an de exercițiu financiar. Precizăm că, justificarea necesității achiziției se va verifica raportat 
la întregul inventar al asociației, indiferent de sursa de finanțare a bunurilor existente în cadrul acestuia. Menționăm, 
totodată, că verificarea inventarului existent al GAL se va realiza inclusiv în cazul achiziționării unui mijloc de transport. 

49 

Atribuirea contractului de 
achiziție 
publică/acordului cadru 
din Legea 98/2016 
privind achizițiile publice 
- verificarea conflictului 
de interese 

În versiunea 01 a Manualului de procedură pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate 
prin PNDR – cod manual M01-03.1, aprobat prin OMADR nr. 871/27.07.2016, în cuprinsul „Listei de verificare a dosarului 
de achiziție prin achiziție directă pentru beneficiarii finanțării în cadrul submăsurilor 1.1, 1.2, 19.2 servicii, 19.3, 19.4” – 
Formular Anexa 2.8, se precizează: ”Conflictul de interese se verifică pentru reprezentantul legal de proiect, managerul 
GAL și membrii consiliului Director prin confruntarea cu acționariatul firmelor ofertante din certificatele ORC.” 
Conform  prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: 
„Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict 
de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: (....) 
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d)situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept 
membri în cadrul consiliului de administrație/ organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați 
semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații 
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție 
implicit în procedura de atribuire; 
e) situația în care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului, persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații 
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție 
implicat în procedura de atribuire.” 
În conformitate cu prevederile Ordonanței 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, în baza căreia sunt 
organizate și funcționează GAL-urile, respectiv art. 21(1), organul de conducere al unei asociații este Adunarea Generală, 
alcatuită din totalitatea asociaților. De asemenea, conform art. 24 al aceluiași act normativ, Consiliul director are atribuții 
executive, punând în aplicare hotărârile Adunării Generale. În baza deciziilor Adunării Generale sau conform prevederilor 
statutului asociației, anumite funcții decizionale pot fi atribuite membrilor Consiliului Director. 
În acest context, în etapa de verificare și avizare a dosarelor de achiziție atribuite de către GAL în calitate de autoritate 
contractantă, verificarea conflictului de interese, așa cum este definit de legislația incidentă în vigoare privind achizițiile 
publice, nu este limitată la membrii Consiliului Director, ci vizează inclusiv membrii Adunării Generale a Asociaților GAL. 
Se va realiza, astfel, verificarea potențialelor conflicte de interese rezultate ca urmare a relațiilor dintre membrii Adunării 
generale și furnizorii de bunuri sau servicii cu care GAL încheie contracte de achiziție.  

50 
Verificarea rezonabilității 
prețurilor 

În conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea acestei sub-măsuri, GAL are obligația de 
a depune/transmite în cadrul dosarelor de achiziții oferte complete în care prețurile să fie defalcate clar pe activități 
componente pentru a se putea verifica rezonabilitatea prețurilor propuse. 
Conform prevederilor aceluiași manual de procedură, coroborate cu cele ale Manualului de procedură pentru atribuirea 
contractelor de achiziție publică, aplicabil Grupurilor de Acțiune Locală, verificarea rezonabilității prețurilor 
serviciilor/bunurilor din oferta câștigătoare se realizează prin compararea acestora, în principal cu una sau mai multe din 
următoarele surse: 

- cu prețurile serviciilor/bunurilor identificate în Baza de date cu prețuri de referință de la nivelul AFIR; 
- cu prețurile unor servicii/bunuri de același tip disponibile pe Internet; 
- cu prețurile unor servicii/bunuri de același tip obținute prin solicitarea a cel puțin o ofertă de la o altă firmă decât 

cea prezentată de contractant; 
- cu prețurile unor servicii/bunuri de același tip obținute prin alte proiecte PNDR similare. 

Menționăm că ofertele similare identificate prin metodele de mai sus trebuie să corespundă specificului local și vor viza 
aceeași regiune de implementare a proiectului ca cea din oferta câștigătoare, astfel încât să fie excluse eventualele 
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costuri suplimentare (de exemplu transport) care pot apărea în derularea contractului de achiziție. 
În cazul în care diferența dintre prețurile serviciilor/ bunurilor din oferta câștigătoare este mai mare de 10% decât 
prețurile obținute prin metodele descrise mai sus, dosarul de achiziție se respinge. Această regulă nu se aplică serviciilor 
care se regăsesc în Baza de date cu prețuri de referință de la nivelul AFIR. Experții verificatori au obligația de a menționa 
sursa/metoda de verificare a rezonabilității prețurilor și de a atașa documentele relevante/probante în acest sens. 
În acest context, precizăm că, în cazul în care serviciile/bunurile nu se regăsesc în Baza de date, aplicându-se una din 
celelalte metode de verificare (fie pe Internet, fie prin solicitarea a cel puțin o ofertă de la o altă firmă decât cea 
prezentată de contractant, fie prin compararea cu alte proiecte PNDR similare), concluzia verificării nu se va raporta 
automat la identificarea unei oferte cu prețul mai mic decât cel propus de contractant. În acest caz, experții AFIR vor 
identifica (minim trei oferte) fie pe Internet, fie în cadrul mai multor proiecte PNDR similare sau vor solicita mai multe 
oferte de la alte firme, pentru servicii/bunuri de același tip și se va face o medie a prețurilor obținute. Numai atunci când 
media prețurilor obținute astfel este mai mică cu 10% decât prețul ofertei prezentate de contractant, achiziția 
serviciilor/bunurilor respective nu va fi avizată. 
În concluzie, respectarea principiilor privind rezonabilitatea prețurilor serviciilor/bunurilor achiziționate în contextul Sub-
măsurii 19.4 presupune ca toate costurile să fie rezonabile, justificate și să corespundă unei bune gestionări financiare, în 
special din punct de vedere al raportului preț-calitate, în conformitate cu principiile europene privind eficientizarea 
utilizării fondurilor publice, fiind interzisă direcționarea achiziționării unor servicii/bunuri de la un anumit 
furnizor/prestator.    

51 

În baza de date cu prețuri 
maximale sunt detaliate 3 
produse, fiecare având 
atribuită o sumă maximă. 
Există posibilitatea 
cumulării acestor sume în 
vederea achiziționării 
unui singur produs care 
să îndeplinească toate 
funcțiile? 
 
 

În Formularul de buget–Anexa II la Contractul de finanțare încheiat în cadrul Sub-măsurii 19.4, la Capitolul III – „Cheltuieli 
logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL“, se menționează că pentru dotarea sediului 
administrativ al Grupului de Acțiune Locală (GAL) sunt eligibile, printre altele, „achiziția/închirierea și mentenanța 
echipamentelor IT/actualizări software/creșterea performanțelor sistemelor/echipamentelor deja existente – corelat cu 
inventarul existent și cu nr. de angajați.” Totodată, în cadrul Manualului de procedură și a Ghidului de implementare 
pentru Sub-măsura 19.4 se specifică că, pentru a determina eligibilitatea dotării sediului GAL, se va consulta Baza de date 
cu prețuri maximale de referință pentru Sub-măsura 19.4, fiind eligibile și alte bunuri din afara Bazei de date, pe baza 
unei fundamentări temeinice (prin care să se demonstreze necesitatea achiziționării), care va fi analizată punctual la 
nivelul OJFIR. 
În contextul prevederilor procedurale reiterate mai sus, pentru dotarea sediului GAL cu bunuri care se regăsesc în baza 
de date cu “Prețuri de referință maximale pentru bunuri eligibile pentru dotarea sediilor administrative ale Grupurilor de 
Acțiune Locală finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.4 a PNDR 2014-2020”, disponibilă pe site-ul AFIR (secțiunea Investiții 
PNDR/LEADER/sM19.4), se vor respecta plafoanele maximale din baza de date pentru fiecare categorie de bunuri, 
precum și prevederile „Instrucțiunilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR” (Anexa III la Contractul de 
finanțare). Valorile maximale indicate în cadrul listei nu exclud aplicarea procedurii de achiziții și implicit, de verificare a 
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rezonabilității prețurilor. Totodată, precizăm că prețurile de referință pentru diverse tipuri de echipamente din cadrul 
listei indicative, dar care îndeplinesc aceleași funcții sau ale căror funcții se suprapun parțial/integral, nu pot fi cumulate. 
GAL are obligația de a transmite/depune în cadrul tuturor dosarelor de achiziții oferte complete, în care prețurile să fie 
defalcate clar pe activități/componente, pentru a se putea verifica rezonabilitatea prețurilor propuse (cu alte proiecte 
similare, cu baza de date, internet sau alte metode relevante).  

PLATĂ 

52 
Clarificări privind 
depunerea cererii de 
plată 

În cadrul Anexei IV la Contractul de finanțare încheiat între GAL și AFIR - „Instrucțiuni de plată pentru beneficiarii M19 – 
SM 19.4“, versiunea 01 în vigoare, se precizează: „Anual, beneficiarul va depune la CI SLIN CRFIR, Declarația de eșalonare 
a depunerii Dosarelor cererilor de plată AP0.1L. Pentru anul 2016, Declarația se va depune în maximum 10 zile lucrătoare 
de la semnarea Contractului de finanțare pentru tranșele de plată aferente anului 2016. Începând cu anul 2017, 
Declarația se va depune în primele 10 zile lucrătoare ale lunii ianuarie, pentru tranșele de plată aferente anului 
calendaristic respectiv.”  
Totodată, conform angajamentului legal încheiat între GAL și AFIR, anul de funcționare înseamnă 12 luni de la data 
semnării contractului de finanțare și poate cuprinde perioade din ani calendaristici consecutivi. Astfel, pentru cheltuielile 
realizate într-un an contractual care nu corespunde cu anul calendaristic, în cadrul procedural specific Sub-măsurii 19.4 – 
„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“ nu există restricții privind depunerea unor dosare de plată distincte 
pentru activități realizate în ani calendaristici diferiți. Precizăm că, indiferent de momentul emiterii facturilor și  achitării 
cheltuielilor aferente acestora, perioada de realizare a activității respective trebuie să se regăsească după caz pe 
documentul justificativ prezentat la decontare (factură, proces verbal etc.).  
În conformitate cu prevederile Manualului de implementare – II. Secțiunea pentru Autorizare plăți (M01-02), în vigoare 
“dosarul cererii de plată se depune de beneficiar în două exemplare pe suport de hârtie, la care atașează pe suport 
magnetic documentele întocmite de beneficiar”.  
Justificarea acestei cerințe este următoarea: în situația unor eventuale verificări realizate de alte departamente ale AFIR, 
de organisme de control și de audit și de alte instituții care au atribuții în acest sector, copia rămâne în arhiva CRFIR, iar 
originalul se transmite conform solicitărilor. 

53 
Depunerea Declarației de 
eșalonare AP 0.1L 

Conform Instrucțiunilor de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 19.4, Anexa IV la Contractul de finanțare încheiat între 
GAL și AFIR, beneficiarul poate solicita decontarea cheltuielilor efectuate, aferente contractului, în tranșe de plată care se 
depun periodic conform prevederilor procedurale în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. Beneficiarul are 
obligația de a depune Declarațiile de eșalonare AP 0.1L în condițiile menționate în Contractul de finanțare, cu 
modificările și completările ulterioare și anexele la acesta. În cazul în care Declarația de eșalonare nu este completată 
corect, aceasta se reface de către beneficiar și va fi redepusă în aceeași zi. În cadrul Instrucțiunilor de plată se precizează: 
„Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declarației de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor 
de Plată se va face numai în condiții excepționale, în baza unui Memoriu justificativ. În acest caz, beneficiarul va depune 
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o Declarație de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1 rectificată.”  
În cazul prezentării Dosarelor Cererilor de Plată în termene mai scurte decât cele prevăzute în Declarația de eșalonare 
sau cu valori mai mari decât valoarea tranșei conform Declarației de eșalonare, beneficiarul va depune odată cu Dosarul 
Cererii de Plată și o Declarație de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1L „rectificată“, fără a fi nevoie 
în acest sens de un accept din partea Directorului General CRFIR.  

54 

Clarificări privind 
cheltuielile care pot fi 
incluse în cererea de 
plată  

Conform Anexei IV a Contractului de finanțare – Instrucțiuni de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 19.4, beneficiarul 
poate solicita decontarea cheltuielilor efectuate, aferente Contractului de finanțare, în tranșe de plată care se depun 
periodic, conform previziunilor prezentate în Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată inițială/ 
rectificată, depusă la nivelul CRFIR. Dosarul cererii de plată va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate, care se 
regăsesc în cadrul Raportului de asigurare întocmit de un auditor autorizat pentru activitățile realizate în perioada 
precedentă, atât cele care fac obiectul acțiunilor specifice Capitolelor III (parțial) - VI din Bugetul indicativ, incluse în 
Rapoartele de activitate intermediare/ final, cât și cele aferente cheltuielilor de funcționare și animare ale GAL-ului, care 
nu fac obiectul Raportelor de activitate, respectiv Capitolele I - III (parțial) din buget. Menționăm că, pentru a fi 
decontate, cheltuielile solicitate la plată trebuie să se regăsescă în categoria cheltuielilor eligibile prevăzute în cadrul 
Anexei II a Contractului de finanțare asumat în cadrul acestei sub-măsuri, lista cheltuielilor prezentate fiind exhaustivă.  

55 
Clarificări privind 
întocmirea raportului de 
asigurare 

Conform Instrucțiunilor de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 19.4, „beneficiarul poate solicita decontarea cheltuielilor 
efectuate aferente Contractului de finanțare în tranșe de plată care se depun periodic (conform prevederilor PNDR în 
vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată).“  
Dosarul Cererii de Plată va cuprinde totalitatea cheltuielile efectuate care se regăsesc în cadrul Raportului de asigurare 
întocmit de un auditor autorizat, pentru activitățile realizate în perioada precedentă, atât cele care fac obiectul acțiunilor 
specifice Capitolelor III (parțial) - VI din Bugetul indicativ, incluse în Rapoartele de activitate Intermediare/Final, cât și cele 
aferente cheltuielilor de funcționare și animare ale GAL-ului care nu fac obiectul Rapoartelor de activitate, respectiv 
Capitolele I-III (parțial) din buget. La depunerea dosarelor de plată se va avea în vedere respectarea prevederilor 
procedurale conform cărora, în cazul în care cererea de plată cuprinde și cheltuieli specifice Cap. III (parțial) – VI, 
respectiv: 

 instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL; 

 instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și grupuri de lucru; 

 animare (activități de promovare sau informare); 

 participarea la activitățile rețelei naționale și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală;  

 deplasări pentru implementarea SDL; 

 organizarea de târguri, sărbători locale etc., 
Dosarul Cererii de Plată poate fi depus numai dacă, anterior depunerii acestuia, OJFIR a avizat Raportul intermediar/Final 
de activitate care cuprinde cheltuielile solicitate la plată. 
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Menționăm că, auditorul trebuie să realizeze detalierea cheltuielilor pe tipuri de activități cu încadrarea corectă pe linii 
bugetare conform Bugetului indicativ. De asemenea, intervalul de timp care face obiectul raportului de audit va cuprinde 
atât perioada efectuării plaților, cât și perioada corespunzătoare activităților realizate. În cadrul formularului AP1.3.1L–
Raport de asigurare aferent sub-măsurii 19.4, se precizează că perioada privind plățile efectuate „va include perioada 
cuprinsă între data primei cheltuieli efectuate și data ultimei plăți efectuate aferente cheltuielilor la care se face referire 
în Raportul de asigurare”.  
Pentru fiecare Dosar al Cererii de Plată se va întocmi un Raport de Asigurare care va avea ca obiect al verificărilor 
cheltuielile aferente activităților realizate, respectiv activități corespunzătoare unui Raport de activitate (dacă este cazul). 

56 

Clarificări privind 
împuternicirea prin 
procură notarială a unui 
angajat GAL  

Referitor la posibilitatea împuternicirii prin procură notarială a unui angajat al GAL în vederea depunerii dosarului cererii 
de plată la CRFIR, facem următoarele mențiuni:  
Conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea II – Autorizare plăți, versiunea 03 în 
vigoare, preluate și în conținutul Fișei de verificare tehnică și financiară a dosarului cererii de plată (formular AP1.5L), 
specifice Sub-măsurii 19.4, verificarea conformității documentelor atașate la dosarul cererii de plată se realizează în 
prezența beneficiarului, respectiv a reprezentatului legal al acestuia, care semnează de luare la cunoștință în secțiunea 
corespunzătoare.  
În situația în care reprezentantul legal nu poate fi prezent, verificarea se poate face în prezența unui împuternicit al 
reprezentantului legal, prin procură autentificată la notariat. În acest caz, expertul verificator de la nivelul CRFIR va 
verifica existența procurii notariale privind împuternicirea de reprezentare a angajatului GAL, pe care ulterior o va atașa 
la dosarul administrativ al cererii de plată.  

57 
Clarificări privind 
înregistrările contabile 

Conform prevederilor Contractului de finanțare încheiat între GAL și AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4, Anexa I – Prevederi 
generale, art. 13, alin. (1), „beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise referitoare la 
executarea Contractului de finanțare. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanţele profesionale şi 
legale. Pentru sprijinul financiar obținut prin accesarea Sub-măsurii 19.4, trebuie ţinută o evidenţă separată, cu toate 
veniturile şi cheltuielile pe perioada de valabilitate a Contractelor de finanțare“. 

58 
Rambursare cheltuieli 
eligibile 

Tipul de sprijin aplicabil în cazul fiecărei sub-măsuri a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 este 
stabilit prin fișa tehnică a sub-măsurii respective. Astfel, în conformitate cu prevederile fișei Sub-măsurii 19.4, tipul de 
sprijin acordat Grupului de Acțiune Locală constă în rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de către 
beneficiari (GAL). Totodată, Grupurile de Acțiune Locală sunt constituite juridic în baza Ordonanței Guvernului nr. 
26/2000, cu modificările și completările ulterioare, având statut de asociații (ONG-uri). În cadrul PNDR, acestea sunt 
considerate entități juridice negeneratoare de venit, beneficiind de finanțare publică în proporție de 100%. 
Având în vedere aceste aspecte, GAL poate solicita decontarea cheltuielilor eligibile realizate în vederea implementării 
contractului de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4 numai în situația în care aceste costuri au fost suportate și plătite 
efectiv, și numai în baza documentelor justificative de plată (ordine de plată, extrase de cont etc.) depuse odată cu 
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cererea de plată, conform Instrucțiunilor de plată – Anexa IV la Contractul de finanțare încheiat între GAL și AFIR.  

59 
Cheltuieli neeligibile 
incluse în buget 

Nu este necesară includerea în Bugetul indicativ al Contractului de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4 a unor cheltuieli 
care nu vor fi solicitate pentru decontarea din FEADR (respectiv asigurare și revizie anuală a autoturismului achiziționat în 
cadrul sM 19.4) și care vor fi suportate integral din fondurile proprii ale GAL.  

60 

Depunerea dosarelor 
cererilor de plată este 
condiționată de avizarea 
Rapoartelor de activitate 
intermediare/ finale? 
 
Care este modalitatea de 
decontare a cheltuielilor 
aferente capitolelor 
bugetare înscrise în 
cadrul formularului de 
buget, Anexa II la 
Contractul de finanțare 
încheiat în cadrul 
sM19.4? 
 

Planificarea activităților propuse a se desfășura pe parcursul perioadei de implementare aferentă fiecărui Contract de 
finanțare subsecvent, încheiat în cadrul sM 19.4, se va realiza în baza modelului prezentat în cadrul Anexei V la Contract 
– „Grafic calendaristic de implementare a Contractului de finanțare”.  
În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a sM 19.4, activitățile din cadrul graficului calendaristic de 
implementare, care vor face obiectul rapoartelor de activitate intermediare/final, vor face referire la acțiuni specifice 
capitolelor III (parțial) – VI din Bugetul indicativ al contractului de finanțare.  
Conform Anexei IV la Contractul de finanțare – „Instrucțiuni de plată pentru beneficiarii M19 – sM19.4”, în vederea 
decontării cheltuielilor specifice acestor capitole bugetare (instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL 
privind implementarea SDL, instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și 
grupuri de lucru, animare (activități de promovare sau informare), participarea la activitățile RNDR și REDR, deplasări la 
alte întâlniri în afara teritoriului GAL (de ex. organizate de AM sau AFIR) sau pentru bune practici, organizarea de târguri, 
sărbători locale etc.), dosarele cererilor de plată pot fi depuse de beneficiari numai dacă, anterior depunerii acestora, 
Rapoartele de activitate intermediare/finale, care cuprind cheltuielile solicitate la plată, au fost avizate de către Oficiul 
Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.  
Decontarea cheltuielilor aferente cap. I-III (parțial – cele care nu au fost menționate anterior, dar sunt prevăzute în 
cadrul acestui capitol bugetar) din Bugetul indicativ  se va realiza în baza cererilor de plată, însoțite obligatoriu de 
Raportul de asigurare întocmit de un auditor calificat, la care vor fi atașate documentele justificative de plată atât pentru 
cheltuielile externalizate, cât și neexternalizate (facturi, devize financiare, procese verbale de predare – primire/recepție, 
ordine de plată, extrase de cont, chitanțe, contracte, ordine de deplasare, bonuri fiscale, etc.), conform instrucțiunilor de 
plată aferente acestei submăsuri, anexă la Contractul de finanțare.  

61 

În același DCP pot fi 
incluse atât cheltuieli 
care fac obiectul 
Rapoartelor de activitate 
cât și cheltuieli care nu 
sunt incluse în rapoarte? 

Conform Instrucțiunilor de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 19.4, „beneficiarul poate solicita decontarea cheltuielilor 
efectuate aferente Contractului de finanțare în tranșe de plată care se depun periodic (conform prevederilor PNDR în 
vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată).”  
Dosarul Cererii de Plată va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate care se regăsesc în cadrul Raportului de asigurare 
întocmit de un auditor autorizat pentru activitățile realizate în perioada precedentă, atât cele care fac obiectul acțiunilor 
specifice Capitolelor III (parțial) - VI din Bugetul indicativ, incluse în Rapoartele de activitate Intermediare/Final, cât și cele 
aferente cheltuielilor de funcționare și animare ale GAL-ului care nu fac obiectul Raportelor de activitate, respectiv 
Capitolele I - III (parțial) din buget.  
Menționăm că, în cuprinsul cadrului procedural aferent acestei sub-măsuri nu există prevederi referitoare la 
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obligativitatea depunerii de cereri de plată distincte, în funcție de tipurile de cheltuieli pentru care se impune sau nu 
depunerea unui Raport de activitate, conținutul declarației de cheltuieli rămânând la latitudinea beneficiarului.  
La depunerea dosarelor de plată se va avea în vedere respectarea prevederilor procedurale conform cărora, în cazul în 
care cererea de plată cuprinde și cheltuieli specifice Cap. III (parțial) – VI, respectiv: 

- instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL; 
- instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și grupuri de lucru; 
- animare (activități de promovare sau informare); 
- participarea la activitățile rețelei naționale și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală;  
- deplasări pentru implementarea SDL; 
- organizarea de târguri, sărbători locale etc., 

Dosarul Cererii de Plată poate fi depus numai dacă, anterior depunerii acestuia, OJFIR a avizat Raportul Intermediar/Final 
de Activitate care cuprinde cheltuielile solicitate la plată. 

RAPOARTELE DE ACTIVITATE ALE BENEFICIARULUI 

62 

Clarificări privind 
cheltuielile incluse în 
raportul intermediar de 
activitate  

Conform prevederilor procedurale, activitățile previzionate în Graficul calendaristic de implementare a Contractului de 
finanțare (Anexa V la Contract), care fac obiectul Rapoartelor de activitate intermediare/ final, sunt specifice Capitolelor 
III (parțial) – VI din Bugetul indicativ, care vizează instruirea și/ sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind 
implementarea SDL, instruirea liderilor locali din teritoriul GAL (privind implementarea SDL) prin seminarii și grupuri de 
lucru, animare (activități de promovare sau informare), participarea la activitățile RNDR și REDR, deplasări la alte întâlniri 
în afara teritoriului GAL (de ex. organizate de AM sau AFIR) sau pentru bune practici, organizarea de târguri, sărbători 
locale etc. În vederea decontării cheltuielilor specifice acestor capitole bugetare, dosarele cererilor de plată pot fi depuse 
de beneficiari numai dacă, anterior depunerii acestora, Rapoartele de activitate au fost avizate de către OJFIR, numai 
Rapoartele de activitate de avizate reprezentând documente justificative de plată. În conformitate cu prevederile 
procedurale, verificarea Raportului de activitate se realizează, la nivelul Oficiului Județean, prin completarea Listei de 
verificare pentru avizarea Raportului Intermediar de activitate, documentele verificate vizând în exclusivitate activitățile 
realizate în perioada raportată, care fac obiectul acțiunilor specifice acestor capitole bugetare (III (parțial) – VI), respectiv 
anexele Raportului de activitate (materialele întocmite pentru scopul proiectului în timpul perioadei de raportare, 
comunicatele de presă referitoare la proiect, listele participanților la evenimente (dacă este cazul ) sau orice alt material 
relevant pentru Contractul de finanțare atașat de beneficiar). În scopul avizării Raportului de activitate, la nivelul Oficiului 
Județean se verifică, totodată, existența Fișei de verificare pe teren aferentă activităților desfășurate în cadrul perioadei 
de raportare, asumată de către experții SLIN OJFIR la momentul realizării verificării pe teren, care reflectă inclusiv 
verificarea cheltuielilor pentru funcționarea GAL. Prin urmare, verificarea Raportului intermediar/ final de activitate nu 
implică reverificarea documentelor care au făcut obiectul vizitei pe teren și care nu vizează activitățile specifice 
capitolelor bugetare III (parțial) – VI. 
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Decontarea cheltuielilor aferente cap. I-III (parțial) din Bugetul indicativ se va realiza în baza Raportului de asigurare 
întocmit de auditor la care vor fi atașate documentele justificative de plată atât pentru cheltuielile externalizate, cât și 
pentru cele neexternalizate (facturi, devize financiare, procese verbale de predare – primire/ recepție, ordine de plată, 
extrase de cont, chitanțe, contracte, ordine de deplasare, bonuri fiscale etc.).  
În situația în care sunt solicitate în cadrul aceleiași tranșe de plată atât cheltuieli aferente cap. I-III (parțial), cât și 
cheltuieli specifice Capitolelor III (parțial) – VI din Bugetul indicativ, Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă 
următoarele documente justificative:  
• Cererea de plată și anexa – Identificarea financiară,  
• Raportul de asigurare însoțit de documentele justificative reiterate mai sus, inclusiv Raportul de activitate 
intermediare/ final cu anexele aferente,  
• Declarația de cheltuieli,  
• Declarația pe propria răspundere a beneficiarului  
pentru cheltuielile externalizate, Procese verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate (dacă este cazul), Devize 
financiare (dacă este cazul), Procese verbale de recepție și de punere în funcțiune (dacă este cazul) a bunurilor 
achiziționate 
În cuprinsul cadrului procedural aferent acestei sub-măsuri, nu există prevederi referitoare la obligativitatea sau 
interdicția depunerii de cereri de plată distincte, în funcție de tipurile de cheltuieli pentru care se impune sau nu 
depunerea unui Raport de activitate, conținutul declarației de cheltuieli rămânând la latitudinea beneficiarului.  

VERIFICAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR DE FINANȚARE 

63 Verificarea pe teren 

Conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.4, experții OJFIR au obligația de a 
efectua cel puțin o verificare pe teren pentru fiecare Raport de activitate, anterior depunerii acestuia de către beneficiar. 
Rapoartele Intermediare/Final de Activitate vor face referire la realizarea acțiunilor specifice cap. III (parțial) - VI. Prin 
urmare, în cazul decontării cheltuielilor aferente cap. I-III (parțial) din Bugetul indicativ, vizita pe teren din partea OJFIR 
nu este obligatorie. 
Menționăm însă că, în conformitate cu prevederile aceluiași manual de procedură, cap. 10 „Verificarea implementării 
contractelor de finanțare de către SL DATLIN”, „în afară de verificarea periodică de către SL DATLIN, Autoritatea 
Contractantă (inclusiv structurile teritoriale  CRFIR, respectiv OJFIR) MADR, DGDR AM PNDR, Comisia Europeană și orice 
alt organism cu atribuții în domeniu asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile vor putea efectua vizite de 
verificare pe teren privind implementarea contractelor în orice moment, pe toată perioada derulării acestora, fără a 
notifica în acest sens beneficiarul”. 

64 
Clarificări privind vizita pe 
teren efectuată de 
reprezentanții OJFIR  

În conformitate cu prevederile Manualului de procedură aferent Sub-măsurii 19.4, în perioada de implementare a 
Contractului, fiecare verificare va fi realizată de către experții OJFIR, pe baza Graficului calendaristic de desfăşurare a 
verificărilor pe teren, la locul de desfășurare al evenimentelor. La fiecare verificare, experții OJFIR vor completa „Lista de 
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verificare pe teren în etapa de derulare a contractului”, prin care se va urmări modul de desfășurare a activităților 
prevăzute, precum și derularea cheltuielilor pentru funcționarea GAL.      
În conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea acestei sub-măsuri, prin Lista de 
verificare pe teren în etapa de derulare a contractului de finanțare – Formular D1.6L experţii AFIR au obligaţia efectuării 
verificărilor la sediul administrativ al GAL, fără a fi necesară transmiterea la sediul OJFIR a documentelor ce urmează a fi 
verificate de către experții verificatori la momentul realizării vizitei pe teren. 
Experţii AFIR au obligaţia efectuarii verificărilor la sediul administrativ (punctul de lucru), adică acolo unde GAL îşi 
desfăşoară activitatea curentă. 

 
 
 
 


