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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 4.2 – „Încurajarea micilor 

întreprinzători rurali” 

Versiunea 01 –2017 

Ghidul Solicitantului este un material de informare 

tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie 

un suport informativ complex pentru întocmirea 

proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-

2020. Acest document nu este opozabil actelor 

normative naţionale şi europene aplicabile. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru 

pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului, 

precum și modalitatea de verificare, selecţie, aprobare 

şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, 

conţine documentele, avizele şi acordurile pe care 

trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, 

al Planului de Afaceri, ale Deciziei de Finanţare, precum 

și alte informaţii utile realizării proiectului şi 

completării corecte a documentelor. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate 

pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative 

naţionale şi europene sau procedurale – varianta 

actualizată este publicată pe pagina de internet 

www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 
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  Consultati Anexa 10 – Definitii si abrevieri. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  22  PPRREEVVEEDDEERRII  GGEENNEERRAALLEE  

 

2.1 CONTRIBUȚIA  MĂSURII 4.2 LA DOMENIILE DE INTERVENȚIE  

 

Masura 4.2 „Încurajarea micilor întreprinzători rurali” se încadrează în obiectivele prevăzute la  

art. 19 din Regulamentul nr. (CE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

contribuie la domeniul de intervenție  DI 6A. „Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii 

de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca” și la prioritatea prevăzută la art. 5, 

Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6—Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 

economice in zonele rurale. 

Luand in considerare elementele analizei SWOT, care identifica la nivelul GAL Tinutul Zimbrilor 

o nevoie accentuata de infiintare si dezvoltare a micilor intreprinderi, dezvoltarea activitatilor 

non-agricole pentru o evolutie pozitiva a economiei locale. Finantarea proiectelor prin masura 

propusa va urmari sa ofere cat mai multor beneficiari sansa de a se dezvolta economic, iar in 

subsidiar se va aduce contributie dezvoltarii economice locale si, pe termen lung, va duce la 

eliminarea teritoriului din categoria zonelor sarace, impactul fiind unul general si esential. De 

aceea, masura se diferentiaza de masurile similare existente in PNDR 2014-2020, propunand 

criterii de selectie care sa sprijine intiativele tinerilor antreprenori de a valorifica identitatea 

regionala prin reteaua de intreprinderi finantate in cadrul acestei masuri si transformarii 

acestora in locatii de referinta pentru teritoriul GAL, precum si prin includerea acestora in 

circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. Deasemenea, masura va stimula 

beneficiarii acesteia sa isi valorifice productia non-agricola prin retelele de promovare create 

la nivel de GAL sau alte forme de promovare si valorizare a identitatii regionale din teritoriul 

GAL, inclusiv prin includerea tuturor proiectelor finantate in cataloage de prezentare sau alte 

forme de promovare fizica sau in mediul online. 

 
Obiective de dezvoltare rurala: Dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea 
activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor 
aditionale. 
 

Obiective specifice ale masurii: Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural; 
Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole si de turism; Diversificarea serviciilor pentru 
populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi; Imbunatatirea si diversificarea 
infrastructurii si serviciilor turistice. 
  

2.2 CONTRIBUȚIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 4.2 
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Suma disponibilă pe Măsura 4.2: 143.296,94 euro 

 

Contribuţia naţională: 15% = 21.494,54 euro 

Contribuţia FEADR: 85% = 121.802,40 euro 

2.3 TIPUL SPRIJINULUI 

 

Sprijinul va fi acordat sub formă de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite 

efectiv sau plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare corespunzatoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. 

(UE) nr. 1305/2013. 

 

2.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) 1407/2013 cu privire la sprijinul 
de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali; 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%; 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in urmatoarele 
cazuri: 

 pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, 
sanitar‐veterinare  si agroturism; 

 pentru fermierii care isi diversifica  activitatea de baza  agricola  prin dezvoltarea 
unor activitati neagricole. 
 

2.5 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ŞI NAȚIONALĂ APLICABILĂ  

 Anexa 9 – Legislatie europeana si nationala aplicabila 
 
2.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (teritoriul acoperit de GAL) 

Investiţiile sprijinite prin măsura 4.2 trebuie să fie realizate în teritoriul GAL Tinutul 

Zimbrilor.  

GAL Tinutul Zimbrilor cuprinde 11 localităţi din judeţul Neamt: AGAPIA, BĂLŢĂTEŞTI, 

BRUSTURI, CRĂCĂOANI, DRĂGĂNEŞTI, GHINDĂOANI, PĂSTRĂVENI, RĂUCEŞTI, TIMIŞEŞTI, 

URECHENI, VÎNĂTORI-NEAMŢ. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  33  DDEEPPUUNNEERREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

3.1 LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR 

  

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 2 exemplare în format de 

hârtie: 1 Original şi o Copie, însoţite fiecare de copia electronică la sediul GAL Tinutul 

Zimbrilor.  

*Solicitantul trebuie să aibă şi el un exemplar identic cu cele depuse la GAL. 

Sediul GAL Tinutul Zimbrilor: str. Stefan cel Mare, Comuna Vînători-Neamt, sat 

Lunca, jud.Neamt 

33..22    PPEERRIIOOAADDAA  DDEE  DDEEPPUUNNEERREE  AA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

Depunerea proiectelor pe Măsura 4.2 se va face într-o singură sesiune, ce va fi 

deschisă 30 de zile calendaristice, conform Calendarului estimativ de lansare afişat pe 

site-ul GAL. 

 

3.3  ALOCAREA PE SESIUNE 

 

Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 143.296,94 euro  şi reprezintă alocarea totală a 

măsurii 4.2. 

3.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT 

  

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 20 

puncte. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  44  CCAATTEEGGOORRIIIILLEE  DDEE  BBEENNEEFFIICCIIAARRII  EELLIIGGIIBBIILLII  

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această 

măsură sunt: 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente din spaţiul rural al 
teritoriului GAL Ținutul Zimbrilor; 

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) 

care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole 

în zona rurală în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, în cadrul întreprinderii deja existente, 

încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice 

neautorizate. 

 

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

Atenție!  Microîntreprinderile  şi  întreprinderile  mici  trebuie să-şi desfăşoare activitatea 

propusă prin proiect în spaţiul rural al teritoriului GAL Ținutul Zimbrilor, punctul/punctele de 

lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în 

spatiul rural al teritoriului GAL Ținutul Zimbrilor. În cazul in care activitatea propusă prin 

proiect se desfășoară la sediul social, acesta trebuie să fie în mediul rural în teritoriului GAL 

Ținutul Zimbrilor. 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii4.2 „ Încurajarea micilor întreprinzători 
rurali ”, în funcție de forma de organizare sunt: 

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu 

modificările și completările ulterioare; 

  Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu 

modificările și completările ulterioare; 

  Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu 
modificările și 

completările ulterioare; 

  Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare); 

  Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

  Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

  Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

  Societate cu răspundere limitată2 – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 
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modificările şi completările ulterioare); 

  Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu 

modificarile şi completările ulterioare); 

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și 

de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul 

constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; 

 Cooperativă agricolă de grad  1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de 
exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale. 
 

Atenție! În cadrul măsurii 4.2, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat. 
 

 
Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în 
categoria: 

  Micro-întreprindere –  maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. 

  Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. 

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 și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în 
conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. Daca exista 
neconcordante intre verificarile 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. 
 

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.4 din Legea nr. 346/2004. 
 

Intreprinderile  autonome  sunt  definite  la  art.  4 din  Legea  nr.  346/2004,  
intreprinderile partenere la art. 4 iar intreprinderile legate la art. 4 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. 
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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-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două 
exerciţii financiare consecutive, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. 
 
Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 
  să fie persoană juridică română; 
  să aibă capital 100% privat 
  să acţioneze în nume propriu; 
  să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  55  CCOONNDDIIȚȚIIII  MMIINNIIMMEE  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 

Pentru  a  putea  primi  sprijin  în  cadrul  măsurii  4.2,  solicitantul  sprijinului  trebuie  să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 

măsură; 

  Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie  în teritoriul GAL 

Ținutul Zimbrilor; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei; 

 Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentaţii tehnico-economice; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

 Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă 

aceasta poate   avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare menţionată în capitolul 8 PNDR. 

 Investiția și activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL, dar comercializarea 

producției/prestarea serviciului poate fi realizată și în afara teritoriului GAL. 
 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa 

realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. 

 In cazul investitiilor in agro-turism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie sa 

desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii. 
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 Structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare prevazute 

in legislatia nationala in vigoare. 
 Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse/oferirea de servicii care sa 

contribuie la crearea identitatii regionale date de prezenta intreprinderii pe teritoriul GAL 

Tinutul Zimbrilor. 
 Beneficiarii isi propun includerea intreprinderii ca locatie de referinta pentru teritoriul GAL si 

includerea acesteia in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. 
 Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea intreprinderii si produselor/serviciilor acesteia 

in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online realizate de 

GAL prin intermediul altor masuri. 
 Suma nerambursabila acordata va respecta conditia crearii de noi locuri de munca astfel: 
 Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil = minim 1 loc de munca nou creat; 

 Pentru 80.000 euro sprijin nerambursabil =minim 2 locuri de munca nou create; 

Pentru 100.000 euro si peste =minim 3 locuri de munca nou create. 

 

 Proiectul trebuie sa prevada componente inovative (valorificarea identitatii regionale) 

sau de protectia mediului . 

CCAAPPIITTOOLLUULL  66  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ŞŞII  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  

 

6.1  CHELTUIELI ELIGIBILE 

Operaţiunile  şi  cheltuielile  sunt  eligibile,  cu  respectarea  prevederilor  Ordinului  MADR  nr. 

1.731/2015,  privind  instituirea schemei  de  ajutor  de  minimis  "Sprijin  acordat 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea 
activităților economice neagricole", cu modificările și completările ulterioare. 
Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile 

pentru finanţare în cadrul măsurii 4.2, Anexa 7 la Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind 

eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din PNDR. Anexa 8 la Ghidul solicitantului 

conține lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de 

dotare. 

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile: 

 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:  

 fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de 

hartie si carton;  

 fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  

 activitati de prelucrare a produselor lemnoase;  

 industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si 

echipamente;  

 fabricare produse electrice, electronice; 
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 Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi:  

 activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, brodat, 

prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)  

 
 Investitii legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:  

 Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;  

 Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;  

 Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;  

 Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;  

 Servicii tehnice, administrative, etc. 

 
 Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agro-turistic, proiecte 

de activitati de agrement si alimentatie publica - doar pentru cele care promoveaza 

identitatea regionala din GAL); 

 
 Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti si brichete) 

in vederea comercializarii; 

 
 Investitii pentru furnizarea de servicii de comert — doar pentru comercializarea produselor 

agroalimentare sau non-alimentare de pe teritoriul GAL (de exemplu magazine de ferma, 

magazine ale unei asociatii sau cooperative din teritoriul GAL, magazine cu specific local, 

etc.) 

 

Costuri eligibile specifice : 

a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor; 

b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi 

echipamente noi 

c)  investiţii  intangibile:  achiziţionarea  sau  dezvoltarea  de  software  şi  achiziţionarea  de 

brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci. 

 

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în 

care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara 

bunurile respective la expirarea contractului de leasing. 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

a)   dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013; 
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b)  sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi 

autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime 

impuse de PNDR 2014-2020; 

c)   sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de 

mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, 

întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

d)  sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii; 

e)   sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de 

construcţii-montaj. 

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 

condiţiile a)-e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente 

proiectului. 

Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se 

pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze 

în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii- 

montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele 

referitoare la construcţii-montaj. 

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

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

îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

b)sunt   efectuate   pentru   realizarea   investiţiei   cu   respectarea   rezonabilităţii   costurilor 

(încadrarea în preţurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în care 

nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de 

achiziţie realizată: o ofertă pentru preţuri sub 15.000 euro şi două oferte pentru preţuri peste 

15.000 euro); 

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

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

sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

 

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate 

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport: 

-    Ambulanță umană; 

-    Autospecială pentru salubrizare; 

-Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la 

înălțime; 
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-Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor 

și remorcă autocisternă sau una din ele separat) 

-    Mașină de măturat carosabilul; 

-    Auto betonieră; 

-    Autovidanjă; 

-Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă 

echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat). 

-    Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.). 

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor condiţii: 

- mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N24 cu maximum 3 locuri și 2 uși 

de acces in cabina; 

- să  fie  modificat  constructiv  și  omologat  R.A.R.  ca  autovehicul  special/specializat 

pentru activitatea propusă prin proiect, cu exceptia ambulanțelor veterinare 

- în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de 

Colegiul  Medicilor  Veterinari   care  atesta  ca  autovehiculul  este  dotat  conform Hotarârii 

Consiliului National 2016; RAR va face mentiunea ”echipare specifică intervenții medicină 

veterinară” 

-     în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care 

să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației 

în vigoare. 

- mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin 

proiect. 

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească 

exclusiv  activităţile  propuse  prin  proiect.  Nu  se  accepta  mijloace  de  transport  de  tip 

tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri 

de activitati). 

Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.  

Tipurile de ambarcatiuni ce pot fi achizitionate: 

a)   barci cu rame, canotci, caiace, canoe, barci cu vele 

b)  ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete) 

c)   ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si motor 

destinate transportului turistilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de 

introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement si cu acordul 

custodelui, in cazul ariilor naturale protejate. 

Tipurile de ambarcatiuni  mentionate la punctele a, b,c, vor fi achizitionate doar in scop de 

agrement! 
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Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare. 

 

În cazul proiectelor prin care se propune achiziţia de echipamente de agrement (ex.: arc, 

echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/beneficiarul are obligaţia de a 

utiliza echipamentele achiziţionate numai în scopul deservirii activităților propuse prin proiect şi 

numai în aria geografică descrisă în Studiul de fezabilitate. 

 

În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de finanţare (inclusiv in perioada de 

monitorizare) se constată utilizarea echipamentelor și a mijloacelor de transport de agrement 

în afara ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă. 

Activele  corporale  şi  necorporale  rezultate  din  implementarea  proiectelor  finanţate  

potrivit măsurii 4.2, inclusiv prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria activelor 

proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare 

nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi. 

 

În caz de nerespectare a durabilităţii investiţiei, contribuţia publică alocată prin M 4.2 se 

recuperează în condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în termen de 5 ani de la 

efectuarea plăţii finale către beneficiar, termen valabil şi pentru recuperarea contribuţiei 

publice aferente oricăror cheltuieli/activităţi neeligibile din cadrul investiţiei finanţate din 

fonduri nerambursabile. 

 

În condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în cazul unei operaţiuni constând în 

investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din PNDR 2014-2020 se recuperează dacă, 

în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în 

cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este 

un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani. În cazul în care contribuţia prin 

PNDR 2014-2020 ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se înlocuieşte cu termenul-

limită aplicabil potrivit normelor privind ajutorul de stat. 

 

Pentru categoriile de beneficiari care, după selectarea/contractarea proiectului, precum şi în 

perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii 

cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de mică 

sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte 

întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 
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Atenție! În cadrul proiectelor care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, 

camping și tabere, pentru construire căsuțe capacitatea de cazare construita/modernizată prin 

proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de 3- 4 locuri/căsuță, fără a fi limitat nr. 

căsuțelor, iar pentru bungalowri - se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate 

de cazare de maximum 8 camere(16 locuri de cazare). Structurile dezvoltate prin proiecte 

finanțate pe acest cod CAEN, trebuie sa respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv 

definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ. 

Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor 

fi cazate în căsuțe sau bungalow. 

Taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile! 

 

 

Atenție! In ariile naturale protejate sunt eligibile echipamentele de agrement autopropulsate 

numai cu acordul administratorului/custodelui ariei naturale respective. 

 

 

 
6.2  CHELTUIELI NEELIGIBILE 

Nu sunt eligibile: 

• prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente 

acestei activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională; 

• procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat; 

• producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică; 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia 

costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate 

înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane;  

•prestarea de servicii agricole; 

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
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• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 

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

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 

asigurare. 

e. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 

15- PNDR. 

Cheltuieli neeligibile specifice: 

Cheltuieli   specifice  de  înfiinţare   şi  funcţionare   a   întreprinderilor  (obţinerea  avizelor  de 

funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc). 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  77  SSEELLEECCȚȚIIAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

  

7.1 Principii şi criterii de selecție a proiectului 

 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecție: 

 

Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1 

Principiul derularii proiectului de catre un solicitant care nu a mai 

beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare 

in ultimii 3 ani                    

20 p 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 

finanţare o Declaratie pe propria raspundere ca nu a mai beneficiat de sprijin din alte 

fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani.                    
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2 

Principiul derularii proiectului de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani 

la data depunerii proiectului 
 10 p  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 

finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este femeie/tanar cu varsta pana 

in 40 de ani la data depunerii proiectului. 

3 

Principiul derularii proiectelor care au in componenta si investitii de 

producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfasurarii 

activitatii 

20 p 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul va descrie in studiul de 
fezabilitate investitiile propuse a se realiza pentru producerea energiei din surse 
regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii. 

4 

Principiul promovarii sectoarelor considerate prioritare la nivelul GAL (a. 

sau b. sau c.) 

a. Productie 

b. Servicii fara comert  

c. Comercializarea doar a produselor agro-alimentare sau non-

alimentare de pe teritoriul GAL 

max 20 p 

 

20 p 

15 p 

10 p 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul va descrie in studiul de 
fezabilitate modul in care va promova  sectoarele considerate prioritare la nivelul GAL. 

5 

Principiul promovarii identitatii regionale (a. si b. si c.) max 15 p 

a. Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor 

produse/oferirea de servicii care sa contribuie la crearea identitatii 

regionale date de prezenta intreprinderii pe teritoriul GAL Tinutul 

Zimbrilor; 

5 p 

b. Beneficiarii isi propun includerea intreprinderii ca locatie de referinta 

pentru teritoriul GAL si includerea acesteia in circuitele educationale 

si turistice din teritoriul GAL; 

5 p 

c. Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea intreprinderii si 

productiei/serviciilor acesteia in cataloage de prezentare sau alte 

forme de promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL prin 

intermediul altor masuri; 

5 p 
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Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul va descrie in studiul de 
fezabilitate modul in care prin activitatea propusa va promova identitatea regionala. 

6 

Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de 
management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității  
economice (a. sau b.) 

15 p 

a. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit 
operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a 
activității economice) 

15 p 

b. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit 
operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a 
activității economice) 

10 p 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 

finanţare documente prin care să demonstreze buna gestionare a activitatii economice 

anterioare a firmei. 

 TOTAL 100 p 

 

Pentru această măsură punctajul minim admis este de 20 de puncte, punctaj sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de:  

Numarul de locuri de munca nou create, Principiul derularii proiectelor care au in 

componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul 

desfasurarii activitatii, Principiul derularii proiectului de catre un solicitant care nu a mai 

beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani, 

Principiul promovarii sectoarelor considerate prioritare la nivelul GAL. Principiul care 

dovedeste caracterul inovativ al măsurii, respectiv, demarcarea faţă de măsurile naţionale şi 

prin care se justfică valoarea adăugată a măsurii. 

Modul de utilizare al criteriilor de departajare este următorul: dacă după analiza primului 

criteriu rezultă egalitate se aplică cel de-al doilea criteriu, dacă nici acesta nu poate face 

departajarea se trece la următorul și așa mai departe. 

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Studiul de 

Fezabilitate şi pentru care a primit punctaj la selecţie, nu vor fi modificate pe toată perioada 

de valabilitate a contractului de finanțare, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru 

menţinerea sprijinului. 

IMPORTANT! 
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PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE DE TIPUL PENSIUNILOR 

AGROTURISTICE. 

• Beneficiarul/solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – creșterea 

animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi - la momentul 

depunerii cererii de finanţare. După încheierea contractului de finanțare, beneficiarul poate 

renunța la activitatea agricolă cu condiția desfășurării unei activități meșteșugărești cu atelier 

de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat (pentru a respecta prevederile OANT 

65/2013). 

• În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedită de asemenea și în cazul în 

care acționarul majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din acțiunile/părțile sociale ale 

solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de finanțare; 

•  Exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași 

unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și 

investiția. (în conformitate   cu   prevederile   Ordinului   ANT  nr   65/2013,   cu   

modificările   și   completările ulterioare); 

•  Structurile  de  primire  turistice  cu  funcțiuni  de  cazare  de  tipul  pensiunilor  

agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul 

președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și 

completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect 

trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice 

clasificate la minimum o margaretă. 
• În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, 

preponderent din gospodăria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar 

gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul 

sejurului pe care îl petrec la pensiune. 

•  Pe toată perioada de valabilitate a contractului și în perioada de monitorizare, în 

cadrul pensiunilor agroturistice se va desfăsura cel puțin o activitate legată de agricultură, 

creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau o 

activitate meșteșugărească, cu atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de 

artizanat. 

• Beneficiarii măsurii 4.2 vor depune in perioada de monitorizare, anual, Raportul de 

monitorizare, pentru proiectele care vizează înfiinţarea şi dezvoltarea agropensiunilor. 

• Planurile de arhitectură - planurile nivelurilor, secţiunile pentru principalele obiecte de 

construcţii și de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic vor avea în vedere și Norma 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din 16 decembrie 2008 - 1. Unităţi de 

alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor. 

•  Pensiunea agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de 

cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire 
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independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de 

pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti 

sau meşteşugăreşti. 

• Schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agro-turistică este 
considerată investiţie nouă. 

• Pentru  investiţiile  noi  în  structurile  de  primire  turistică  de  tipul  pensiune  
agroturistică (construcție nouă sau schimbarea destinației unei cladiri) cât și pentru 
extinderea structurilor de primire turistice de tipul pensiunilor agroturistice, suprafaţa de 
teren aferentă structurii agro- turistice trebuie să fie în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi completările  ulterioare  în  vederea  evitării  supra-
aglomerării  şi  a  fragmentării  excesive  a peisajului natural (construcție nouă sau 
extindere). 

• Beneficiarul  își  va  lua  angajamentul  că  va  introduce  obiectivul  investiţional  în  
circuitul turistic. 

• Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul 

ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate 

înainte de ultima tranşă de plată, proiectul devine neeligibil. 

 

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA PARCURI PENTRU RULOTE, CAMPINGURI ȘI TABERE 

•    Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de 

tipul camping. 

•    Taberele vor fi incluse în structurile de primire turistică de tip camping; 

•    Campingul poate asigura servicii de cazare în corturi și/sau căsuțe de tip camping 

și/sau bungalow, atât cât și spații de campare pentru rulote; 

•   Capacitatea de cazare și suprafața aferentă campingului trebuie să respecte 

prevederile Anexei 1   din OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

•   Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maxim 4 locuri, asigurând o 

distanță față de celelalte căsuțe de minim 3 m, necesară parcării unei mașini; 

•    În cadrul perimetrului campingului se acceptă construirea unui singur bungalow, ca 

spațiu de cazare complementar, cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri); 

•    Se vor  respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv Anexa nr. 1 referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor 

de primire turistice de tipul bungalow. 

•    Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în 

perimetrul ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate 

autorizațiile solicitate înainte de ultima tranşă de plată, proiectul devine neeligibil. 

ATENȚIE 

•   Taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile. 
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•   Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în circuitul 

turistic 

•   Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de rulote. 

7.2 Procedura de evaluare și selecție 

 

Selecția proiectelor se va face conform procedurii de evaluare și selecţie a GAL Tinutul 

Zimbrilor care se poate consulta pe site-ul GAL Tinutul Zimbrilor.  

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  88  VVAALLOOAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  NNEERRAAMMBBUURRSSAABBIILL  

8.1 TIPUL SPRIJINULUI 

 

Sprijinul va fi acordat sub formă de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite 

efectiv sau plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare corespunzatoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. 

(UE) nr. 1305/2013. 

 

8.2 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) 1407/2013 cu privire la sprijinul 
de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali; 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%; 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in urmatoarele 
cazuri: 

 pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, 
sanitar‐veterinare  si agroturism; 

 pentru fermierii care isi diversifica  activitatea de baza  agricola  prin dezvoltarea 
unor activitati neagricole. 

Pentru fermieri intensitatea sprijinului nerambursabil este de 90%, în cazul în care aceștia sunt: 
a)   persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care desfășoară activitatea agricolă (codul 
CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA 
/ANSVSA / Registrul agricol, cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de 
Finantare și solicitantul a obținut venit brut din care veniturile din activitățile agricole 
reprezintă cel puțin 50% din total venit brut în anul precent depunerii Cererii de finanțare; 
b)  persoane juridice - micro întreprinderi și întreprinderi mici care desfășoară activitatea 
agricolă  (codul  CAEN  autorizat  să  fie  aferent  unei  activități  agricole),  înregistrate  în 
registrul APIA /ANSVSA / Registrul agricol, cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea 
depunerii Cererii de finanțare și solicitantul a obținut venituri din exploatare, din care 
veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare, 
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în anul precent depunerii Cererii de finanțare. 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  99  CCOOMMPPLLEETTAARREEAA,,  DDEEPPUUNNEERREEAA  ȘȘII  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  DDOOSSAARRUULLUUII  CCEERREERRIIII  DDEE  

FFIINNAANNȚȚAARREE 

9.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE (CF) 

 

Cererile de Finantare trebuie să corespundă obiectivelor și priorităților stabilite în SDL 

pe baza căreia a fost selectat GAL. Formularul standard al CF este prezentat în Anexa 2 la 

prezentul Ghid şi va fi disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.gal-

tinutulzimbrilor.ro la momentul lansării apelului de selecție (format editabil). 

CF se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute 

în modelul standard. Anexele CF fac parte integrantă din aceasta.  

Documentele justificative necesare la momentul depunerii CF vor fi bifate in căsuţele 

corespunzătoare documentelor justificative din cadrul părții E a CF, Lista documentelor 

anexate proiectelor aferente M 4.2, din coloana Documente depuse la Cererea de Finanțare, 

iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie, vor fi bifate 

căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana Documente depuse la 

momentul contractării. 

Completarea CF, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. 

Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 

Dosarului CF pe motiv de neconformitate administrativă. 

 
 

Atenție!   Pentru   a   facilita   accesarea   fondurilor   europene   nerambursabile   prin   
FEADR, beneficiarul   poate   solicita   fonduri   în   avans   (conform   prevederilor   
Regulamentului   nr. 1.305/2013, ale Regulamentului nr. 807/2014 și ale Hotărârii Guvernului 
nr. 226/ 2015). 

 

 
      Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei 
corespunzătoare din Planul financiar din cadrul Cererii de finanțare. Avansul se 
recuperează la ultima tranşă de plată. 

 

CF trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare 

a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor 

preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din 
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implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 

Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Echipa tehnică al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea CF, 

privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, la sediul GAL 

Tinutul Zimbrilor. 

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul 

Solicitantului aparține solicitantului. 

 

9.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE (CF) LA GAL 

 

Dosarul CF cuprinde Cererea de Finanțare completată şi documentele ataşate 

(conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanțare).  

Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL, sub forma CF și a documentelor 

anexă, atașate CF.  Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit  si in 

format electronic (CD).  

Dosarul CF va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual, în ordine, de la 1 la n, în 

partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul 

complet, inclusiv documentele anexate. Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod 

obligatoriu un opis, in care se vor detalia documentele existente/anexate CF, conform 

următorului cap de tabel: 

 

Nr. crt.        Titlul documentului      Nr. pagină  

(de la..... până la.....) 

 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a CF. Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura 

reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil  în partea dreaptă sus a paginii. 

Documentele anexate în copie vor avea şi precizarea „Copie conform cu originalul”. 

Solicitantul trebuie să depună, la sediul GAL Tinutul Zimbrilor, Cererea de Finanţare 

împreună cu toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie, fiecare cu CD-ul 

anexat). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu 

„ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui 

exemplar complet al Dosarului CF, în afara celor 2 exemplare pe care le depune. 
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Fiecare exemplar din CF va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile  numerotate 

manual în ordine de la 1 la n, în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul 

total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu 

permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se 

înnoadă sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte deasupra ei un triunghi de hârtie albă. Pe 

colţurile acestui triunghi se pune ştampila şi semnătura beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie 

„Acest dosar conţine un număr de n pagini”. 

In formatul electronic (CD) se vor regăsi: 

- o copie electronică (prin scanare) a CF și tuturor documentelor ataşate acesteia, 

salvate ca fișiere distincte cu denumirea și în ordinea conforme opisului/ listei documentelor 

(secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va 

efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „Copie conform cu originalul” etc.), 

înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în 

fişiere format PDF. 

- forma editabilă a Cererii de finanţare: pdf sau word, după caz. 

Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | 

}”, nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale 

denumirii unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale 

denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.  

Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal sau 

de către un împuternicit prin procură a responsabilului legal, cu procura legalizată la notar, 

care se prezintă în original la sediul GAL, la data depunerii CF, înaintea datei limită care 

figurează în apelul de primire proiecte. O copie a procurei se va preda odată cu dosarul CF, la 

sediul GAL. 

Solicitantul va prezenta la depunere, separat, un dosar care să conțină documentele 

originale (pentru care a ataşat copii în dosarul CF). Pentru acele documente originale care 

trebuie să rămână în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de 

administraţia financiară), se va proceda la confruntarea acestora cu copiile aferente, in 

momentul depunerii.  Pentru copiile verificate,  membrul echipei tehnice care receptioneaza 

dosarul va intocmi “Procesul verbal de verificare a existentei documentelor originale”. După 

verificare, documentele originale vor fi returnate solicitantului. 

 

 



 

GG HH II DD UU LL   SS OO LL II CC II TT AA NN TT UU LL UU II   MMĂĂSSUURRAA  44..22  -- „„ÎÎnnccuurraajjaarreeaa  mmiicciilloorr  îînnttrreepprriinnzzăăttoorrii  rruurraallii””    

 

9.3. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE (CF) LA GAL 

 

Verificarea conformităţii CF şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de 

verificare a conformităţii”. Controlul conformităţii constă în verificarea CF: 

- Dacă este corect completată; 

- Dacă este prezentată atât în format tipărit (un original și o copie), cât şi în format 

electronic; 

- Dacă anexele tehnice şi administrative cerute conform părții E a CF, sunt prezente în 

două exemplare: un original şi o copie, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este 

considerat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea 

CF (omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din CF, omiterea semnării anumitor 

pagini, etc)   care sunt descoperite de evaluatorii GAL, dar care, cu ocazia verificării 

conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii 

prezentate explicit în documentele anexate CF, existente la dosarul CF depus la GAL. 

Necompletarea unui câmp din CF nu este considerată eroare de formă. Dacă anexele tehnice 

şi administrative nu sunt în conformitate cu conforme cu partea E a CF, CF va fi declarată 

neconformă. După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de Finanţare este declarată neconformă 

- Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

După evaluarea conformităţii, solicitantii vor fi notificati prin adresa scrisa trimisă prin 

email privitor la rezultatul evaluarii conformitatii. Dacă CF este declarată conformă se trece 

la următoarea etapă de verificare. 

 

9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE (CF) LA GAL 

 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează pentru prima dată de către GAL 

Tinutul Zimbrilor. Aceasta se realizează pe baza „Fişei de verificare a eligibilităţii”, constând 

în: 

- Verificarea eligibilităţii solicitantului 

- Verificarea eligibilităţii proiectului (criteriilor de eligibilitate)  

- Verificarea SF şi a tuturor documentelor anexate.  

Această verificare este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 
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GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de 

eligibilitate, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările primite, de natură să 

modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL vor face parte 

integrantă din CF și vor fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va 

fi selectat. Raspunsul la clarificarea solicitata va fi depus la sediul GAL, de catre solicitant, in 

termen de 5 zile lucratoare, de la confirmarea primirii. evaluatorul poate cere informaţii 

suplimentare doar în următoarele cazuri:  

- în cazul în care în documentul tehnic (Studiu de fezabilitate) informațiile prezentate 

sunt insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligiblitate sau exista informații 

contradictorii în interiorul lui, ori fata de cele mentionate in CF;  

- in cazul in care exista diferente de calcul al sprijinului  

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea CF;  

Dacă în urma solicitării informaţiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte 

documente emise de alte instituţii, aceste documente trebuie trebuie să fie emise la o dată 

anterioară depunerii CF la GAL. Documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 

Pentru proiectele de sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL 

pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea 

condițiilor de eligibilitate pentru CF pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula 

numai după verificarea pe teren. Scopul verificării pe teren este de a controla datele și 

informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe 

amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza 

documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de 

corectitudinea răspunsurilor. 

În cazul în care solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de 

către experti, acesta poate contesta rezultatele verificării, la publicarea raportului de 

selecţie, numai în cazul în care reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal a 

menționat observații în formularul  - ”Fişa de  verificare pe  teren”. 

În urma verificărilor pentru care s-a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe 

baza formularului - „Fişei de verificare a eligibilităţii”, pot exista următoarele situații: 

_ proiectul este neeligibil; 

_ proiectul este eligibil. 
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După evaluarea eligibilităţii, solicitantii vor fi notificati prin adresa scrisa trimisa prin 

email privitor la rezultatul evaluarii eligibilităţii. Dacă CF este declarată eligibilă  se trece la 

următoarea etapă de verificare. 

 

9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile se vor  realiza propuneri de 

punctaj pentru fiecare proiect eligibil, pe baza formularului ‐ „Fişa de Verificare a criteriilor 

de selecţie”, în conformitate cu criteriile de selecție și punctajele aferente stabilite în 

prezentul Ghid.          

Comitetul de Selecţie trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL 

și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 

implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în 

SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 

alocării disponibile, iar pentru proiectele cu același punctaj se vor utiliza criteriile de 

departajare. În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul 

de proiecte depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt 

proiectele care vor fi selectate pentru finanţare.  

 Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de Selecție, care după 

caz poate fi intermediar sau final.  Dupa finalizarea Raportului de Selecţie, aprobarea 

acestuia şi publicarea pe site-ul propriu, GAL notifică solicitanţii cu privire la rezultatul 

procesului de selecţie. Contestatiile pot fi depuse la sediul GAL,  în maxim 3 zile de la 

primirea notificării. Raspunsul la contestatii se va furniza solicitantului in termen de 30 de 

zile de la inregistrarea contestatiei la sediul GAL. Reevaluarea in urma contestatiilor,  a CF, 

se realizează în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanţare. Documentele 

suplimentare depuse la contestație pot fi luate în considerare numai în situatia in care 

acestea nu fac parte din categoria documentelor care trebuiau depuse obligatoriu la CF, 

existau la momentul depunerii CF și nu au ca obiect mărirea punctajului. 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea 

Raportului de Contestații pe pagina de internet a GAL, contestatarii vor fi notificați cu 

privire la rezultatul contestaţiilor. În baza  Raportului de Contestații Comitetul de Selecție a 
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proiectelor va emite Raportul de Selecție Final. În Raportul de Selecţie Final vor fi 

evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate, în baza soluţionării contestaţiilor  

 

9.6 VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE (CF) LA AFIR 

 Se va efectua in conformitate cu – Ghid de Implementare sM19.2 –valabil la data depunerii 

cererii de finantare. 

 

CAPITOLUL 10 CONTRACTAREA FONDURILOR 

Se va efectua in conformitate –Ghid de Implementare sM19.2 –valabil la data depunerii cererii 

de finantare. 

CAPITOLUL 11 AVANSURILE 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în 
formularul Cererii de finanțare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea 
eligibilă nerambursabilă. Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei 
Cereri de plată. 

 
Beneficiarul poate primi valoarea avansului numai după primirea avizului favorabil din 
partea AFIR asupra cel puțin a unei proceduri de achiziții şi numai după semnarea 
contractului de finanţare. Plata avansului aferent Contractului de finanţare este 
condiţionată de constituirea unei garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau 
nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale  a  României,  în  procent  de  
100%  din  suma  avansului.  Cuantumul  avansului  este prevăzut în Contractul de Finanţare 
încheiat între beneficiar şi AFIR. 

Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă 

egală cu durata de execuție a contractului  și va fi eliberată în cazul în care AFIR 

constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a 

Uniunii Europene şi contribuției publice naționale pentru investiții, depăşeşte suma 

avansului. 

 
Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza 
documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la 
Contractul  de  Finanţare  până  la  expirarea  duratei  de  realizare  a  investiţiei  
prevăzute  în contractul de finanțare, respectiv la ultima tranșă de plată. 

 
Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită 
prelungirea perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este 
obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna 
la Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității 
Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga 
perioada de execuţie solicitată la prelungire. 
 



 

GG HH II DD UU LL   SS OO LL II CC II TT AA NN TT UU LL UU II   MMĂĂSSUURRAA  44..22  -- „„ÎÎnnccuurraajjaarreeaa  mmiicciilloorr  îînnttrreepprriinnzzăăttoorrii  rruurraallii””    

 

AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau 

la o instituţie bancară 

CAPITOLUL 12 ACHIZIȚIILE 

 

Beneficiarii finanțării prin măsura 4.2 vor efectua achizițiile așa cum au fost acestea asumate 

prin Studiul de fezabilitate și respectând Instrucțiunile privind achizițille private – anexă la 

Contratul de finanțare. 

CAPITOLUL 13 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ 

A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ 

 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Anexa III – 
Instrucţiuni de plată la Contractul de Finanţare. Pe site-ul GAL Tinutul Zimbrilor se regăsesc 
Formularele de plată tipizate ce se ataşează la Dosarul Cererii de Plată: 

 Formularul  - Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată; 
 Formularul  - Cererea de Plată aferentă tranşelor de plata şi anexa Identificarea 

financiară; 
 Formularul  - Raportul de execuţie; 
 Formularul - Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului. 

 
Toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității, iar apoi 
trasmise către AFIR. 
 Pentru investiţiile care prevăd construcţii-montaj, proiectul tehnic se va depune spre 
avizare la AFIR după încheierea contractului de finanțare, respectiv înainte de depunerea 
primei tranșe de plată (în original). 

Beneficiarii  prezintă  cererea  pentru  prima  tranşă  de  plată  şi  documentele  
justificative  în termen de cel mult 6 luni de la data semnării Contractului de finanțare, în 
cazul proiectelor pentru investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni 
în cazul proiectelor pentru investiții ce presupun construcții-montaj de la data semnării 
Contractului de finanţare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata 
penalităţilor prevăzute în Contractul de Finanţare. 

Nedepunerea cererii de plată menţionate la alin. (4) are ca efect rezilierea Contractului de 

finanțare. 

Dosarul Cererii de Plată se depune în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se 
ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar, la sediul GAL Tinutul 
Zimbrilor. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 
INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa la Contractul de finanţare) pe pagina de internet a 
GAL www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de  maxim 90 de zile 
calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme. 

 
Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original-1 exemplar, pe suport de 

hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 2 exemplare) documentele întocmite 

de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de 

Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR 

(OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect).  

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 

beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de 

către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului 

cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, 

atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza 

la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de 

finanțare. 

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, 

inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă 

încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de 

internet a GAL.  

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în 

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează 

scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. 

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

beneficiarului) sunt disponibile pe site-ul GAL.  

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de 

finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 

plăţii, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligaţia de a informa GAL cu privire la 

sumele autorizate şi rambursate în cadrul proiectului. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1144  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  
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Indicatori de monitorizare 

Numarul de locuri de munca create - minim 1 loc de munca nou creat;  

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 1 

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 

 

Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare. 

 

Durata de monitorizare a proiectelor este de 5 ani de la data ultimei plăţi efectuate de 

către Autoritatea Contractantă. 

In perioada de monitorizare a proiectului de  5  ani  de  la  ultima  tranşa  de  plată  

efectuată  de  Agenţie, Beneficiarul se obligă să: 

 respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie; 

 să nu modifice obiectivele prevăzute în Studiul de Fezabilitate, parte integrantă din 

Contractul şi Cererea de finanțare, 

 să nu înstrăineze investiţia; 

 să nu îşi înceteze activitatea pentru care va fi finanţat. 

Atenție! În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral 

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie 

utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minim 5 ani 

de la data efectuării ultimei plăți. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1155  IINNFFOORRMMAAȚȚIIII  UUTTIILLEE  

 

15.1 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-UL GAL   

 Anexa nr. 1 – Fișa Măsurii 4.2 – Incurajarea micilor inteprinzatori rurali; 
 Anexa nr. 2 - Cererea de Finanţare;  
 Anexa nr. 3 – Studiu de fezabilitate;  
 Anexa nr. 4 – Model Contract de Finanţare ; 
 Anexa nr. 5 – Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private ; 
 Anexa nr. 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere 

mica; 
 Anexa nr. 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis); 
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 Anexa nr. 6.3 – Declaratie beneficiar sprijin din alte fonduri pt investitii similare; 
 Anexa nr. 7 – Lista codurilor CAEN eligibile ;  
 Anexa nr. 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor; 
 Anexa nr. 9 – Legislatia europeana si nationala aplicabila; 

 Anexa nr. 10 – Definitii si abrevieri ; 

 Anexa nr. 11 - Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale M4.2; 

 Anexa nr. 12 – Fisa de evaluare generala a masurii 4.2 

 

 

15.2 GAL TINUTUL ZIMBRILOR  ÎN  SPRIJINUL  DUMNEAVOASTRĂ   

 

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se 

încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de 

fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru 

dezvoltare rurală. 

 

GAL TINUTUL ZIMBRILOR vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 16:30 și 20:30 

(program cu publicul) pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a 

măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind 

implementarea SDL.  

 

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice 

informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, 

nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 

 

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind 

o situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.  

 

De asemenea, dacă considerați că sunteți nedreptățit, defavorizat sau sesizați posibile 

neregularități în derularea implementării SDL, nu ezitați să vă adresați în scris GAL 

Tinutul Zimbrilor, pentru soluționarea problemelor.  

 

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne 

în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale 

sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, 

verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau 

sesizare. 

 

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile 

precum și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi 

informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Tinutul Zimbrilor. 
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ASOCIATIA GAL TINUTUL ZIMBRILOR 

 

 Str.Stefan cel Mare, Comuna Vanatori-Neamt, 

Sat Lunca, judetul Neamt 

    www.gal-tinutulzimbrilor.ro 

office@gal-tinutulzimbrilor.ro 

www.facebook.com/galtinutulzimbrilor/ 

tel: 0754018140 

 

 

www.facebook.com/galtinutulzimbrilor/ 

tel: 0754018140 

031 – 860.27.47 

 

 

http://www.afir.info/

