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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală  
„Europa investește în zonele rurale!” 
Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514 
Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  

      
Varianta detaliată 

 
 

APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE  
 

Apel de propuneri de proiecte nr. 7/2017 pentru accesarea măsurii din Strategia de 
Dezvoltare Locală  
Titlu măsură: Sprijin pentru păstrarea identităţii culturale a diverselor comunităţi etnice din Ţinutul 
Haiducilor ”Tradiții” 
Cod măsură: 6–M6.2.b/6A 
Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR 
 

1. Data lansării apelului de selecție:    21.12.2017 
 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 21.03.2017 ora 14.00. 

Praguri de calitate lunare: 

- Perioada  21.12.2017 - 22.01.2018  -   80 puncte 

- Perioada  23.01.2018 -23.02.2018  -   70 puncte  

- Perioada   24.02.2018 - 21.03.2018  -  60 puncte 
 
 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociației 

PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR înaintea datei limită de depunere, specificată 

în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, în intervalul de luni –vineri 

între orele 10.00-14.00. 

 
4. Fondul disponibil – alocat în sesiune :  80.000 euro 

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 
proiect: 30.000 euro. 

  o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 30.000 
de euro/proiect  euro. 

o Intensitatea sprijinului: 100%. 
 

5.  Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții - Formularul 
standard al Cererii de Finanțare (versiune editabilă) poate fi accesat pe pagina de 
internet  www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea  GHIDUL SOLICITANTULUI LEADER 
2014-2020 

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 
depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 
Ghidului solicitantului elaborat de către GAL 

Solicitantul va atașa cererii de finanțare toate documentele prevăzute în secțiunea E a 
cererii de finanțare pentru care a bifat coloana  A  precum și alte documente care nu 
sunt menționate în cererea de finanțare dar sunt prevăzute în Ghidul solicitantului sau 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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pe care solicitantul le consideră relevante pentru susținerea proiectului, menționate în 
cererea de finanțare la poziția,, Alte documente justificative, după caz”  respectiv: 
 

1. Plan de afaceri.  
 
2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 
Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - 
formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0).  
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii 
cererii de finanțare se vor depune ultimile doua situaţii financiare).  
Exceptie fac întreprinderile înființate in anul depunerii cererii de finantare.  
sau  
2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, 
înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), insotita de Anexele la formular, in care 
rezultatul brut obtinut in anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0)  
şi/sau  
2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 
221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanțare;  
sau  
2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitantilor care nu 
au desfăşurat activitate anterior depunerii cererii de finantare.  
Pot apărea următoarele situații:  
a) În cazul solicitanților înfiintați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile 
financiare.  
b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finantare este anul înființării, nu se 
analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul 
formularului 200, care poate fi și negativ.  
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus 
Declaraţia de inactivitate (conform legii) la Administraţia Financiară în anul anterior depunerii 
proiectului, atunci la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate 
înregistrată la Administraţia Financiară.  
Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:  
Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 
Administrația Financiară  
 
3. Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente 
obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri  
Pentru situaţia în care terenul urmează să fie achiziţionat ulterior semnării Contractului de 
finanțare documentele de proprietate vor fi prezentate la a doua tranşa de plată.  
 
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de 
utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  
a) Dreptul de proprietate privată  
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare 
ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ 
de proprietate, precum:  
- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, 
schimb, etc;  
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de 
partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  
b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
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finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a 
executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 
retrocedarea.  
În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice:  
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces;  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 
prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte 
clauze.  
 
c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției 
şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  
Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi 
documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras 
de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, 
precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data 
depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  
 
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj 
sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra 
instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta 
înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 
de finanțare care să certifice, după caz:  
a) dreptul de proprietate privată,  
b) dreptul de concesiune,  
c) dreptul de superficie,  
d) dreptul de uzufruct;  
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  
f) împrumutul de folosință (comodat)  
g) dreptul de închiriere/locațiune.  
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, 
contract de comodat.  
Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu 
trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. 
Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii 
(situaţii) de mai jos:  
A. vor fi depuse în copie și însoțite de:  
 
- Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru 
și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea 
dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în 
termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  
 
SAU  
B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate 
publică sau dobândite printr-o hotărare judecătorească.  
 
Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public.  
Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini ( ipotecat 
în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi 
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graficul de rambursare a creditului. Acest document va fi adăugat la Cererea de finanțare în 
câmpul ‘’Alte documente”  
Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanțare în cazul 
PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane 
fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008:  
“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale sau Întreprinderi 
Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice 
împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de finanțare, documentul 
prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi 
declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului 
de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele 
documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.  
Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente”.  

 
 
4. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin 
proiect se solicită obligatoriu o Declaratie întocmita si asumată prin semnatură de un expert 
contabil , din care sa reiasă faptul că intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitățile 
pentru care a solicitat finanțare si/sau din care să rezulte că veniturile din activitățile agricole 
reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului.  
 
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 
majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF).  
 
6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.  
 6.1 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă meșteșugărească. 
 
7.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului - persoană juridică – la faza de contractare 
 
7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal - persoană fizica - la faza de 
contractare. 
 
8.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere- la faza de contractare. 
 
8.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal - la faza de contractare 
Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza 
cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantuleste proprietar 
asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidate- 
la faza de contractare 
 
9. Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor/ întreprinderilor mici 
(Anexa  4 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să 
reprezinte întreprinderea.  
 
10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de minimis (Anexa 5 din Ghidul solicitantului).  
 
11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria ’’firme în 
dificultate’’ (Anexa 6  din Ghidul solicitantului), semnată de persoana autorizată să reprezinte 
intreprinderea, conform legii. Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, 
intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu activitate de mai puţin de 2 
ani fiscali.  
 
12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere 
prin Măsura 02 (Anexa 7 din Ghidul solicitantului)  
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13. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) din care să rezulte denumirea și 
adresa băncii precum și codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR aferente 
proiectului FEADR- la faza de contractare ; 
 
14. Certificat de cazier fiscal al solicitantului la contractare 
 
15. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei nu a 
mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe SM 6.2, 
M6.2.a/6A M6.2.b/6A .  
 
16. Alte documente (după caz)  
Atentie! In categoria “alte documente” intră și acordul administratorului/custodelui ariei naturale 
respective în cazul în care activitatea propusă prin proiect impune. 
  16.1 Certificatul de urbanism pentru proiectele care se supun autorizarii conform Legii 50/1991 cu 
modificarile si completarile ulterioare 
  16.2  Declarație de angajament privind angajarea a minim unei persoane de etnie roma   
  16.3  Declarație de apartență la comunitatea roma sau maghiară 
  16.4 Cerificat informații extinse  de la ONRC 
  16.5 Certificat de înregistrare la  ONRC 
 
 

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească  
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 

7.1. Cerințe de conformitate 

Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia  si Metodologiei 

de verificare  este prezentată în  formularului ” GE 1.1 L -.Fișa de verificare a conformităţii 

administrative- anexa 11 la Ghidului Solicitantului  aferent Masurii 6– M6.2.b/6A-  ,,Tradiții,, 

Controlul conformității constă în verificarea  încadrarii  proiectului in SDL și a  conformității 

documentelor, conform cerintelor mențonate în Fișa de verificare a conformităţii administrative. 

7.2 Cerintele de eligibilitate  

Verificarea cerintelor de eligibilitate si a  metodologiei de verificare se realizează în baza 

formularului ” GE 1.2L-  Fișa de evaluare  a eligibilitati  proiectului - anexa 13 la Ghidul  

Solicitantului aferent aferent Masurii 6– M6.2.b/6A-  ,,Tradiții,,. 

Toate verificările se  efectuează  de către  doi experti tehnici  cu atributii în   verificarea si selecția 

proiectelor . Se va  respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv documentele de verificare si 

selectie a proiectelor  vor fi semnate de către minimum 2 angajaţi – un expert care completează şi 

un expert care verifică. 

Cerintele de eligibilitate  pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul sunt: 

EG1  -  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria  beneficiarilor eligibili; 

 Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze  din punct de vedere organizatoric în una din  

categoriile menționate la pct.4.1 si 4.2  din Ghidul solicitantului Masura 6-M6.2.b/6A 

 
IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică 

se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici 

și mijlocii i, cu modificările şi completările ulterioare.- Anexa 4 din Ghidul Solicitantului 

Dacă există neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru 
întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea 
acestora.  
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 În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, 

raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă 

dominantă, se vor respecta prevederile art.41 din Legea nr. 346/2004.  

 Întreprinderile autonome sunt definite la art. 42 din Legea nr. 346/2004, întreprinderile 

partenere la art. 43 iar întreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.O întreprindere nu poate fi 

considerată micro-întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin 25% din capitalul 

social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori 

cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform 

art. 45 al Legii nr. 346/2004.  

 Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi 

activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 

precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) 

al Legii nr. 346/2004.  

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în 

plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, 

mijlocie sau micro-intreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două 

exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004.  

 Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în 

Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și 

poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect. Conform art. 6 alin. (3) din legea 

346/2004: În cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate, ale cărei situaţii financiare nu au fost 

aprobate, în condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de 

afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerciţiului financiar şi se 

declară pe propria răspundere de către reprezentantul/reprezentanţii întreprinderii în 

cauză.Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru 

încadrarea în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică.  

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte, cu respectarea 

următoarelor condiții, după caz:  

 Solicitanții/beneficiarii după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, 

inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;  

 
Categoriile de solicitanți restricționați de la finanțare, sunt:  

 Beneficiarii de sprijin prin submăsura 6.2 PNDR;  

 Beneficiarii măsurilor similare din cadrul SDL care au ca tip de sprijin sumă forfetară și sunt 

finanțate prin submăsura 19.2 .respectiv beneficiarii masurii 6-M6.2.a/6A GAL, ai masurii 

6-M6.2.b/6A GAL Tinutul Haiducilor . 

 
EG 2 -  Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

PLANUL DE AFACERI (PA) se completează utilizând Anexa 2 din Ghidul Solicitantului „Planul 
de afaceri” și va include cel puțin următoarele:  

 Titlul proiectului, data întocmirii acestuia;  

 Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria 

de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul 

întreprinderii, facilități de producție, dotarea);  
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 Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activităţi ale solicitantului (planificarea 

îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de 

protecția muncii și de mediu);  

 Prezentarea obiectivelor – (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice) - care 

se intenţionează a fi atinse prin realizarea investiţiilor propuse prin planul de afaceri ;  

 Prezentarea detaliată a acțiunilor şi resurselor aferente (materiale, umane şi financiare) 

necesare pentru atingerea obiectivelor si dezvoltarea activităţilor beneficiarului, cum ar fi 

investiţiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităţilor 

întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilităţi/competenţe ale angajaţilor.  

 Obiectivul obligatoriu de îndeplinit constă în dovada desfășurării activităților comerciale 

în cadrul proiectului: documente aferente producţiei/serviciilor comercializate sau a 

activităţilor prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul stabilește un  procent de 

comercializare a productiei/serviciilor  de minim 5 % din valoarea primei tranșe de plată. 

Acesta trebuie realizat până cel târziu la depunerea celei de-a doua cereri de plată( cerinta 

verificată in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri) 

 Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și 

continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și 

monitorizare a proiectului.  

 La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada 

desfăşurării  

activităţilor comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul obligatoriu de 
îndeplinit. Cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri.  

 În situația în care la verificare se constată faptul că producţia comercializată sau activităţile 

prestate de către solicitant nu respectă procentul propus de beneficiar, se procedează 

în funcție de situație, astfel:  

 suma aferentă procentului nerealizat (diferenta intre procentul propus de beneficiar in 
Planul de afaceri si procentul realizat) se reţine din cea de-a doua tranșă de plată. Pentru 
calculul sumei de reţinut, procentul nerealizat se aplică la intreaga valoare a sprijinului 
contractat. În cazul în care diferența este mai mare decât cea de-a doua tranșă de plată, 
se constituie, în completare, un debit de recuperat din prima transă de plată.  

 
Atenție! - Suma procentelor tuturor obiectivelor specifice trebuie să fie 100%.  
- În cadrul obiectivelor specifice nu se poate include obiectivul obligatoriu de îndeplinit 
(comercializarea sau prestarea activităților).  
- Consultanța și achiziția de teren NU pot fi obiective specifice, ci acțiuni în cadrul unui obiectiv 
specific.  
- În situația în care la data solicitării celei de-a doua tranșe de plată se constată neîndeplinirea 
unuia/ mai multor obiective specifice prevăzute în Planul de afaceri, AFIR va proceda la 
recuperarea unei sume, proporțional cu ponderea aferentă obiectivului /obiectivelor nerealizate (se 
aplică la întreaga valoare a sprijinului).  
 

 Se va avea în vedere ca la întocmirea PA și implementarea acestuia, cheltuielile 
operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu 
capitalul de lucru), să deservească exclusiv activitatile propuse în PA și să concure la 
îndeplinirea și realizarea PA. Pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect 
solicitantul trebuie să asigure infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, 
teren construit/ neconstruit etc) și, în secundar, poate să asigure capitalul de lucru 
(achiziție materii prime, materiale etc). Se va asigura continuitatea activităților finanțate prin 
proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată. 

 
Modificarea Planului de afaceri  
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 Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri de cel mult două ori în 
perioada de implementare a acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu 
conducă la modificarea obiectivului obligatoriu, afectarea obiectivului general si a criteriilor 
de eligibilitate sau sa modifice criteriile de selecție sub limita de punctaj care a determinat 
selectia proiectului.  

 Modificarea amplasamentului se poate realiza numai o singură dată in cadrul aceluiasi 
UAT, în condițiile mentinerii criteriilor de eligibilitate si de selectie. Modificarea 
amplasamentului se poate face numai pentru proiectele care nu presupun lucrări de 
construcții – montaj. De asemenea, se pot modifica procentele aferente obiectivelor 
specifice cu maximum 10%, fără eliminarea acestora și cu menținerea nivelului minim 
de 20% aferent fiecărui obiectiv specific (de exemplu: un procent de 25% aferent unui 
obiectiv specific poate să crească cu 10% , ajungând la 35% dar nu poate scădea mai mult 
de 20%).  
Cu titlu de exemplu, se acceptă modificarea acțiunilor (prin eliminare sau adăugare) și a 
procentelor aferente obiectivelor specifice, cu condiția să nu se aducă atingere procentului 
minim al obiectivului obligatoriu și afectarea obiectivului general. Face excepție achiziția de 
teren ca acțiune în cadrul unui obiectiv specific.  

 În perioada de valabilitate a contractului de finanțare, pot fi modificate procentele 
obiectivelor specifice pe care solicitantul se angajează să le realizeze în cadrul Planului de 
afaceri cu conditia mentinerii procentului minim al obiectivului obligatoriu si mentinerea 
criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selectie peste punctajul in baza caruia a fost 
selectat.  

 
Atenție! Dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 – aceste servicii 
nu vor mai fi incluse în Planul de afaceri. Verificarea se va efectua la depunerea Cererii de 
Finantare pe baza declaratiei pe proprie raspundere a solicitantului -anexa 7 şi dacă se constată 
dubla finanțare, proiectul devine neeligibil. 
 
EG3 -  Proiectul trebuie să se încadreze în activitățile  sprijinite  

prin măsură 

 

1. În cazul atelierelor de creaţie populară: construcţia, modernizarea sau achiziţia de spaţii 

pentru realizarea activităţilor, achiziţia de echipamente şi software identificate ca necesare în 

documentația tehnico-economică a proiectului. ”Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu 

excepţia articolelor din blană” (coduri CAEN 1411-1419). 

2.  În cazul ansamblurilor folclorice: dotarea cu costume, instrumente tradiţionale, alte elemente 
de recuzită, staţii de sonorizare moderne, alte echipamente şi software identificate ca necesare în 
documentația tehnico-economică a proiectului (inclusiv mijloace de transport pentru deplasarea la 
spectacole şi festivaluri). “Activităţi de creaţie şi interpretare artistică” (coduri CAEN 9001-9003). 
 
 

Atenție! NU sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant 
înaintea depunerii proiectului. 

Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul 
completării/dezvoltării/optimizării activităţilor solicitantului (pentru care are codurile CAEN 
autorizate), desfăşurate de acesta anterior depunerii proiectului. 

 
 

EG4  - Sediul social trebuie să fie situate în spațiul rural, pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor 
Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, iar activitatea 

va fi desfășurată în spațiul rural, pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor 
Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și  

inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole 
putând fi menținute în mediul urban. 
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Spaţiul rural eligibil - În accepţiunea PNDR 2014-2020 (p.237) pentru M19, LEADER este 
definit în mod specific ca fiind format din UAT-comune și UAT- orașe mici cu o populație de maxim 
20.000 locuitori 

Spațiul rural al teritoriului GAL Tinutul Haiducilor cuprinde comunele: Braniștea, Căianu Mic, 

Chiochiș, Chiuza, Ciceu Giurgești,  Ciceu Mihăiești, Cuzdrioara, Lechința,  Matei, Negrilești, 

Nușeni, Petru Rareș, Runcu Salvei, Spermezeu, Șieu Odorhei, Tîrlișua, Uriu, Zagra și orașul 

Beclean. 

 

Documente verificate: Planul de afaceri, documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le 

prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, 

Declaratia partea F a cererii de finanțare ca isi va deschide punct/puncte de lucru in spatiul 

rural. 

 

EG5 - Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului; 

 Documente verificate: Planul de afaceri, Angajamente asumate prin Declaratia partea  
F din Formularul cererii  de finanțare. 

 Se va verifica în Declaratia F din Cererea de finanțare că s-a bifat începerea implementării 

Planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni de la data semnării contractului de 

finanțare. Se verifica în Planul de afaceri dacă implementarea acestuia e prevăzută să 

înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare. 

 In cazul în care demararea implementarii PA nu e menționata expres în Planul de Afaceri, 

Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă. 

 
8.   Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

 Selectia   proiectelor se va face de către membrii Comitetului  de Selectie   constituit la 

nivelul Asociației GAL TINUTUL HAIDUCILOR. 

 Comitetul de Selecţie este format din 7 membri ai parteneriatului, din care 2 membri din 

sectorul public, 2 membri din sectorul privat şi 3 membri din sectorul societății civile (ONG).  

 Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 

Comitetului de Selecţie, din care peste 51% să fie din mediul privat şi societatea civilă, iar 

organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. 

 Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 

comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa 

la întâlnirea comitetului respectiv. 

 Criteriile de selectie si punctajul aferent fiecarui criteriu sunt aprobate de Adunarea 

Generala GAL: 

 După încheierea procesului de evaluare şi selecţie Comitetul Local de Selecţie a 

Proiectelor va emite un Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele 

retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de 

selecţie. 

 GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie  

prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar şi prin 
afişarea lui  la sediul GAL-ului.  

 GAL va  notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost  

selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul 
obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a 
contestaţiilor. 
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 Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi 

neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de 

Selecţie pe pagina de web . 

 Solutionarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10 zile , de către Comisia de 

Soluţionare a  Contestaților care   este  constituită din 3 membri - un reprezentant al 

sectorului public și 2 reprezentanți ai sectorului privat si socității civile. 

 Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul 

de selecție Final  care cuprinde în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 Raportul  de selecţie finale se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea 

acestora de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor .  

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 
proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora.  

Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui citeriu/sub-criteriu sunt prezentate în tabelul 
următor:  
 
 

Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECȚIE Punctaj  

Metodologia de verificare  si 

documentele justificative in 

vederea punctării criteriilor de 

selectie 

1 

Cooperativele meșteșugărești, IMM-

urile şi microîntreprinderile înfiinţate 

de reprezentanţi ai comunităţii rome 

şi/sau maghiare care angajează cel puțin 

o persoană de etnie romă; 

 

50 pct 

Se   verifică: 

- documentele care atestă 

forma de organizare a 

solicitantului 

- activitățile din planul de  

afaceri vizează servicii presatate 

sau activități conform codurilor 

CAEN scorate (CAEN 9001-9003 

şi 1411-1419) 

- se verifică în planul de 

afaceri numărul de locuri de 

muncă create prin proiect  

 

- se verifică CF: declarație de 

apartență la comunitatea 

roma și sau maghiară  

 

- se verifică CF : declarație 

de angajament privind 

angajarea a cel puțin o 

persoană de etnie romă 
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2 

Cooperativele meșteșugărești, IMM-urile şi 

microîntreprinderile ai căror  

asociați/membri au participat, vor participa 

sau participă la cursuri de formare în cadrul 

măsurii 1–M1.1.a/1A “Ţărani lideri” și/sau 

1-M1.2.A/1A ”Activități demonstrative”. 

 

30 pct 

Se acorda punctaj daca  persoana 

sau persoanele desemnate  de 

forma asociativă legal 

constituităvor participa/participă/au 

participat la una din măsurile: 1–

M1.1.a/1A “Ţărani lideri”, 1–

M1.2.a/1A “Activităţi 

demonstrative  

-daca  asociații  , IMM-urilor şi 

microîntreprinderil0 

participa/participă/au participat la 

una din măsurile: 1–M1.1.a/1A 

“Ţărani lideri”, 1–M1.2.a/1A 

“Activităţi demonstrative 

 

 

Se verifică: Adeverință din partea 

furnizorului de instruire privind 

participarea la măsura 1-

M1.1a/1A”Țărani lideri” și/sau la 

măsura 1-M1.2.a/1A ”Activități 

demonstrative” 

sau  

-angajament privind participarea la 

la măsura 1-M1.1a/1A”Țărani 

lideri” și/sau la măsura 1-

M1.2.a/1A ”Activități 

demonstrative” 
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3. 

 

Proiectele cu nivel ridicat de calitate a 

planului de afaceri care va fi stabilit în 

funcție de producția comercializată sau 

activitățile prestate în procent de peste 

5% din valoarea primei tranșe de plată. 

 

20 pct 

Se verifică în planul de afaceri 

valoarea procentuală a prognozei 

privind producția comercializată 

sau activități prestate din valoarea 

primei tranșe de plată. 

 Total  100 pct  
 
Punctajul minim   60  puncte. 

 Proiectele sub acest punctaj nu se finanțează. 

 Selecția proiectelor  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selectie. 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj departajarea acestora se face în ordinea  

puctajelor de la criteriul 1, criteriu 2. 

Detalii privind evaluarea proiectelor 

 

Atenție! 

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat 

(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul 

licitației depunerii de proiecte. 

La depunerea proiectului, solicitantul are obligaţia de a realiza autoevaluarea (prescoring).  

Punctajul rezultat în urma estimării trebuie completat în rubrica „punctaj estimat” din secţiunea A6 – 

„Total punctaj estimate pentru criteriile de selecţie îndeplinite” a Cererii de Finanţare. 

 

Atenție! Solicitantul își asumă pe propria răspundere punctajul estimat (autoevaluare). 

 

Pentru această măsură pragul minim este de 60 puncte și reprezintă pragul sub care nici un 

proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

 

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub pragul de calitate 

corespunzător lunii respective și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării 

financiare aferente unei măsurii (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra 

Atenție! Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, 
punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea 
de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”, precum și încadrarea corectă a 
proiectului din punct de vedere a alocării financiare a măsurii (alocare distinctă). 



 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

        EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

                                                       

 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

13 
 

în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii 

continue de depunere. 

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale aferente unei măsuriii se 

opreşte înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală 

a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu 

pragul de calitate aferent lunii/ trimestrului respectiv, excluzând valoarea publică totală a proiectelor 

retrase ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii anuale a măsurii/ sub‐măsurii/ componentei 

(alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere) când 

oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul 

alocării sesiunii anuale. 

Toate proiectele depuse într-o lună calendaristică, care au punctajul mai mare sau egal cu  

pragul de calitate corespunzător lunii respective, vor fi evaluate de către GAL TINUTUL 

HAIDUCILOR  

 

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decât pragul de calitate 

corespunzător lunii respective, se va întocmi un raport de selecţie lunar/intermediar. Selecţia 

proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile 

pentru selecţia lunară care reprezintă diferenţa dintre alocarea anuală şi valoarea publică totală a 

proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/contestații lunare anterioare, iar pentru proiectele 

cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea sprijinului. 

 

Atenție! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse 

odată cu Cererea de finanțare.  

GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin 

publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Lunar / Intermediar/ şi prin afişarea 

lui  la sediul GAL-ului.  

GAL va  notifica solicitanţii asupra motivelor pentru care proiectele nu au fost selectate – 

se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru 

fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 

Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor sau vor 

fi predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potenţialului 

beneficiar. 

 

GAL poate exclude din procedura etapa: Raport Intermediar, respectiv, etapa: Perioada de 

Primire a Contestațiilor  și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în 

care nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate la momentul in care valoarea 

proiectelor totală, eligibilă este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de respectiv. 

Aceasta decizie este motivată de inexistenta condițiilor care să conducă la contestarea rezultatului 

procesului de evaluare și selecție. 

Depunerea si soluționarea contestațiilor 

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi 

neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina 

de web www.galtinutulhaiducilor.ro 

            Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. 

Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la secretariatul GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

sau se transmit prin poștă/curierat la adresa: localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa nr. 22 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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jud, Bistrita - Năsăud  cod poștal 425100 sau prin e-mail, scanate, la adresa 

secretariat@galtinutulhaiducilor.ro. 

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de finanţare depusă de solicitant.În acest 

sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat unuia sau mai 

multor criterii de selecție. 

Solutionarea contestațiilor se va realiza, în termen de 10  zile, de către Comisia de 

Soluţionare a  Contestaților care   este  constituită din 3 membri - un reprezentant al sectorului 

public și 2 reprezentanți ai sectorului privat si socității civile. 

După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor 

întocmește Raportul final de soluționare a contestațiilor iar Comitetul de Selecție a proiectelor 

finalizează procedura de selecție a cererilor de finanțare. 

Perioada de  elaborare a Raportului de soluționare a contestațiilor este de  2 zile  

lucratoare de la data  finalizarii contestației si de 12 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei. 

 

Întocmirea Raportului de selecţie final a cererilor de finanţare 

Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul 

de Selecție Final  în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul 

obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

Perioada de  elaborare a Raportului de selectie intermediar/final este de maxim  5 zile 

lucratoare de la data  finalizarii   activitatilor de evaluare si selectie de catre expertii GAL TH pentru 

toate proiectele depuse in cadrul unui apel . 

Raportul de selecţie finale se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea acestora 

de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ . 

 
9. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție); 
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va  

face  după aprobarea Raportului de selectie, în tremen de maxim 2 zile  de la aprobare. Asociația 
PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va notifica în scris toți solicitanții asupra rezultatului 
selecției cererilor de finanțare depuse de către acestia. 

 
 

10.  Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;  
-  Direct la sediu Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; localitatea 

Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud 
- Telefonic la numărul:  0371 408 616 
-  Prin posta  la  adresa Asociația  PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; 

localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud, cod poștal  
- Prin poșta electronică la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

 
11. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea 

plăților). 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la 

GAL  
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