
Intrebari din partea potentialilor beneficiari legate de depunerea Cererilor de Finantare pentru Sub-masura 
431.1, faza 3 si raspunsurile oferite acestora: 

 

Intrebare Raspuns 

ONG-urile si persoanele fizice neautorizate in ce 
categorie vor fi incluse: public sau privat? 

ONG-urile si persoanele fizice neautorizate active in 
comunitate vor fi incluse in partea privata a 
parteneriatului 

Parohiile si Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara 
in ce categorie vor fi incluse: public sau privat? 

Parohiile locale si Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara sau alte forme de asociere intre 
organizatii publice vor fi incadrate in partea publica din 
cadrul parteneriatului 

Membrii unei asociatii pot participa in nume propriu in 
cadrul unui parteneriat? 

Membrii unor asociatii pot participa ca aplicanti in 
nume propriu doar in cazul in care asociatiile din care 
fac parte nu aplica si ele in cadrul unui parteneriat.  
In situatia in care doresc sa aplice in nume propriu, iar  
asociatia din care fac parte aplica si ea, atunci trebuie 
sa se retraga din asociatia respectiva. 

In cazul in care organismul reprezentant al 
parteneriatului este Comuna (organism cu 
personalitate juridica) ce acte vor fi depuse? 
 

Hotararea de Consiliu Local de infiintare si certificatul 
de inrgegistrare fiscala, documente ce vor constitui 
Anexa 9 la Cererea de Finantare. Documentele se vor 
depune in copie in ambele exemplare ale Dosarului 
Cererii de Finantare; in momentul depunerii Dosarului 
Cererii de Finantare, solicitantul va prezenta aceste 
documente in original, pentru realizarea verificarii 
conformitatii administrative a documentatiei depuse, 
de catre OJPDRP. 

Se poate considera cost eligibil achizitia de laptop, 
imprimanta, videoproiector, copiator – echipamente 
necesare pentru realizarea intalnirilor de animare si 
realizarea materialelor de informare? 

Achizitia unui laptop, a unei imprimante, a unui 
videoproiector si a unui copiator nu se incadreaza in 
cheltuielile eligibile in cadrul Sub-masurii 431.1, faza 
3. Inchirierea echipamentelor necesare pentru 
realizarea activitatilor din cadrul proiectului reprezinta 
cheltuieli eligibile. 

Se admite achizitia unui autovehicul ce va fi folosit 
exclusiv pentru activitatile din cadrul proiectului? 

Achizitia unui autovehicul nu se incadreaza in 
cheltuielile eligibile; Cheltuielile privind asigurarea 
transportului se refera la inchiriere de mijloace de 
transport, decontarea biletelor de tren, autobuz, 
combustibil etc. 

Se poate considera cost eligibil plata salariului unui 
contabil,sau contabilul trebuie sa faca parte din 
expertii nominalizati pentru realizarea planului de 
dezvoltare? 

Contabilul face parte din expertii proiectului si va fi 
platit cu onorariu; aceasta cheltuiala intra in Cap. I din 
formularul de buget „Cheltuieli cu personalul” 

Ce diplome/ceritficate sunt acceptate? Diplomele/certificatele sunt valabile doar daca au vizat 
prezentarea abordarii LEADER sau modul de realizare 
a unei strategii sau plan de dezvoltare locala 

La punctele 2.2, 2.5, si 2.9 din Cererea de Finantare 
se face trimitere la anexe, in acest chenar se doreste 
detalierea acestor informatii? 

La punctele 2.4, 2.5 si 2.9 se va face o descriere pe 
scurt a aspectelor principale, de ex. la punctul 2.4 se 
prezinta numele teritoriului, suprafata totala acoperita, 
numarul total de locuitori, tipul de relief regasit etc; la 
punctul 2.5 numarul de parteneri si procentul 
partenerilor publici etc; la punctul 2.9 bugetul total etc 

Tabelele cu criteriile de eligibilitate si selectie din 
Cererea de Finantare vor fi completate de solicitant? 

Tabelele cu criteriile de eligibilitate si selectie se 
bifeaza de catre solicitant si vor fi verificate de catre 
expertul OJPDR 

Auditul proiectului va fi realizat de auditorul angajat al 
solicitantului? 

Auditul proiectului va fi realizat de catre un auditor 
extern autorizat sau de catre o firma de audit, in 
ambele cazuri aceasta activitate se va face pe baza 
unui contract de prestari servicii 

Cei care muncesc efectiv la realizarea proiectului vor fi 
remunerati? 
Daca beneficiarul nu are resursele umane competente 
pentru a realiza  
proiectul, acesta poate încredinţa execuţia unor 
activităţi din proiect către un contractor specializat, 
respectând prevederile “OUG  
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

Daca beneficiarul nu are resursele umane sa realizeze 
anumite activitati din proiect (ex. scrierea strategiei), 
aceste activitati pot fi incredintate catre un contractor 
specializat, in concordanta cu prevederile Anexei III la 
Contractul Cadru de Finantare "Instructiuni privind 
achizitiile pentru beneficiarii publici/privati FEADR". 
Pentru efectuarea serviciilor (scrierea strategiei, studii, 
analize etc), plata se va face din Cap. I al formularului 
de buget "Cheltuieli cu personalul". 



publice şi a contractelor de concesiune de servicii”? 
Dar daca avem ,,resurse umane"  cum le platim? 

Daca beneficiarul are angajate resurse umane 
competente sa realizeze toate activitatile din cadrul 
proiectului, acestea vor fi platite din Cap. I al 
formularului de buget "Cheltuieli cu personalul", 
functie de sumele alocate in buget. Beneficiarul 
trebuie sa-si fundamenteze bugetul luand in calcul 
toate activitatile pe care si le-a propus sa le realizeze. 
Toate celelalte tipuri de cheltuieli (de transport, chirii, 
consumabile etc) vor fi incadrate in cap. II "Cheltuieli 
pentru derularea proiectelor". 

Reprezentatul legal al proiectului care va fi si 
animatorul teritoriului va depune un efort considerabil 
in construirea parteneriatului, organizarea de 
evenimente pentru realizarea planului de dezvoltare, 
promovarea acestuia in teritoriu, organizarea vizitei de 
schimb de experienta. In aceste conditii poate fi platit 
din proiect ca si expert intern? 

Responsabilul legal daca face parte din echipa de 
realizare a proiectului si se implica in activitatile ce se 
vor derula, poate fi platit ca si expert 

Daca avem in intentie sa invitam o persoana din 
cadrul MADR la sesiunile de lucru acesta poate fi platit 
ca si expert? 

Persoanele angajate in cadrul MAPDR sau in cadrul 
uneia din structurile sale, nu pot participa ca experti in 
cadrul proiectului deoarece fac parte din structura de 
implementare a PNDR si, mai mult, se supun Legii 
188 din 1999, privind statutul functionarilor publici 

In situatia in care nu dorim sa facem prin acest proiect 
o deplasare in strainatate ci dorim sa invitam un 
animator dintr-o tara care a aplicat pe Leader putem 
prevedea acest aspect ca si cheltuiala eligibila? 

Daca expertul strain face parte dintr-o echipa a unui 
operator economic (tert), caruia i s-a externalizat o 
activitate de catre beneficiar, atunci expertul va fi platit 
de catre operatorul economic, iar operatorului 
economic i se vor plati serviciile respective din cap. I 
"Cheltuieli cu personalul". 
- In cazul in care expertul strain este independent, 
onorariul acestuia va fi platit din cap. I "Cheltuieli cu 
personalul", iar cheltuielile cu cazarea, masa si 
transportul vor fi platite din Cap. II "Cheltuieli pentru 
derularea proiectelor". 
In ambele situatii, va trebui sa existe un contract 
incheiat intre beneficiar si prestator (operator 
economic sau expertul independent) 

Este posibil ca o parte dintre partenerii in GAL sa nu 
aiba sediul in teritoriul respectiv? De exemplu- o firma 
de cablu dintr-un oras invecinat care depaseste 
20.000 locuitori, o organizatie neguvernamentala cu 
sediul in Bucuresti, Camera de Comert, Consiliul 
Judetean? 

Atata timp cit orasul respectiv, in care isi are sediul 
firma de cablu, nu participa ca partener in cadrul 
potentialului GAL,  nu se ia in calcul numarul de 
locuitori. Daca se considera oportuna participarea, 
poate fi acceptata si participarea unui ONG din afara 
teritoriului acoperit de potentialul GAL. Organisme 
precum Camera de Comert. Consiliul Judetean, 
Prefectura pot face parte din mai multe parteneriate. 

Actiunile proiectului trebuie finalizate in patru luni, 
avand in vedere ca durata contractului este de 7 luni? 

Activitatile din cadrul proiectului vor fi planificate si 
realizate in 4 luni de la semnarea contractului de 
finantare. Ultimele 3 luni din contract sunt rezervate 
pentru efectuarea platii.  

  


