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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 4.1 – „Sate viabile in teritoriul 
GAL prin infiintarea de intreprinderi mici” 
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 nr.  5 – Definitii si abrevieri. 
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2.1 CONTRIBUȚIA  MĂSURII 4.1 LA DOMENIILE DE INTERVENȚIE  

 
Măsura 4.1 „Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici” se încadrează în 

obiectivele prevăzute la  art. 19 alin. (1) lit. (a) pct. (ii) din Regulamentul nr. (CE) 1305/2013, cu modificările 
și completările ulterioare, contribuie la domeniul de intervenție  DI 6A – ”Facilitarea diversificării, a 
înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă’’.  
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. 

Măsura 4.1 urmareste sa stimuleze mediul de afaceri rural, in special privind crearea de activitati 

productive si furnizarea de servicii primare pentru populatie. Sprijinul din cadrul masurii se va axa pe 

activitati de productie, mestesugaresti, prestarea de servicii si agroturism. Pentru crearea de venituri 

alternative, fermierii/membrii familiei acestora vor fi incurajati sa isi diversifice activitatea catre sectorul 

non-agricol. 

Măsura 4.1 are ca scop în special, crearea de noi activităţi neagricole pentru: fermierii deținători ai 
exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi pentru întreprinzătorii din mediul 
rural care se încadrează în categoria micro‐întreprinderilor sau întreprinderilor mici din teritoriul GAL 
Tinutul Zimbrilor. 

Măsura vizează diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi  si 

intreprinderi mici in sectorul non-agricol; crearea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre 

micro-intreprinderi; crearea infrastructurii si serviciilor turistice. 
 

2.2 CONTRIBUȚIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 4.1 
 

Suma disponibilă pe Măsura 4.1:  150.461,79  euro 

 

Contribuţia naţională: 15% =      22.569,27  euro 

Contribuţia FEADR:     85% =     127.892,52 euro 

 

2.3 TIPUL SPRIJINULUI 
 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul 

de afaceri, ceea ce înseamnă un sprijin 100% nerambursabil. 

 

2.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 5 ani și este de :  

- 35.000 de euro/proiect  
- 50.000 de euro/proiect  in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si 

de agroturism 
Procentul de finanțare nerambursabilă este de 100%. 
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Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

 70% din cuantumul sprijinului, la semnarea Deciziei de Finanțare; 
 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de 

afaceri, fără a depăși 5 ani, de la semnarea Deciziei de Finanțare. 
 
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 35.000 euro sau 
50.000 euro, nu se alocă sume intermediare. În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente 
mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN) , cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil 
(35.000 euro, respectiv 50.000 euro), proiectul va primi sprijinul cel mai mic. 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul implementarii 
corecte precum si plata ultimei transe. 
 

2.5 LEGISLATIE EUROPEANA SI NATIONALA APLICABILA 
 

A se consulta Anexa nr. 4 – Legislatie europeana si nationala aplicabila 
 

2.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (teritoriul acoperit de GAL) 
 

Investiţiile sprijinite prin măsura 4.1 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. 

  

  

CAPITOLUL 3 DEPUNEREA PROIECTELOR 

 

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 își păstreze un exemplar identic cu cele depuse la GAL. Sediul GAL Tinutul 

Zimbrilor: str. Stefan cel Mare, Comuna Vînători-Neamt, sat Lunca, jud.Neamt 

 

3.2  PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

 
Depunerea proiectelor pe Măsura 4.1 se va face într-o singură sesiune, ce va fi deschisă cel putin 30 de zile 
calendaristice, conform Calendarului estimativ de lansare afişat pe site-ul GAL. 
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3.3  ALOCAREA PE SESIUNE 
 

Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de  150.461,79 euro  şi reprezintă alocarea totală a măsurii 

4.1. 

 

3.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT 
  

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 30 puncte. 

 

  
CAPITOLUL 4 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

  

 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt: 

 Fermieri sau membri ai unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei 

activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data.  

 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-

agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin 

 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu 

o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii 

acesteia (start-ups); 

 Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau autorizat codul 
CAEN propus prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată pe proprie 
raspundere, de catre reprezentantul legal, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat 
niciodată activitatea pentru care solicita finanțare. 

Nu sunt eligibile persoanele fizice neautorizate. La depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie 
sa fie înregistrat la ONRC ca microîntreprindere/întreprindere mică cu sediul social și punctul/punctele de 
lucru (dacă este cazul) pentru care se solicită finanțare, în mediul rural din GAL Tinutul Zimbrilor. 

Nu sunt eligibile proiectele depuse de solicitantii care desfasoară activitate în domeniul pescuitului și 
acvaculturii, respectiv activități aferente  Cod CAEN Revizuit 2, Secțiunea A, Diviziunea 03-Pescuit și 
Acvacultură.  

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul altor întreprinderi care 
îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi cod CAEN autorizat la ONRC, ca cel propus prin PA sau a unor 
coduri CAEN complementare acestuia, autorizate. 

Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociaţi/acționari ‐ persoane fizice rude de 
gradul I sau care sunt soț/soție cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicită în cadrul 
aceleiaşi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub‐măsura 6.2 și/sau prin Măsura 19 
“Dezvoltarea locală LEADER”‐ sub‐măsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”pentru 
aceleași tipuri de activități sau activități complementare. În acest sens solicitanții vor declara că nu se află în 
această situație (bifă în Secțiunea F – a Cererii de Finanțare). 
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- Sprijinul financiar forfetar pentru înființarea de activități neagricole poate fi accesat o singură dată 
prin M 4.1 sau prin sM 6.2 cu condiţia ca asociații/acționarii solicitantului să nu dețină această calitate în 
cadrul altor întreprinderi care au beneficiat de sprijin nerambursabil forfetar prin aceste submăsuri. 

- În situaţia solicitanților cu asociați/ acționari comuni doar un singur solicitant poate fi eligibil, o 
singură dată, pentru sprijin financiar nerambursabil forfetar în cadrul M 4.1 si sM 6.2, pentru sprijin 
nerambursabil forfetar. 

- În cadrul unei sesiuni anuale un singur membru al unei gospodării agricole poate solicita sprijin pe 
M 4.1. Un singur membru al unei gospodării agricole poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil 
forfetar pe M 4.1 pe intreaga perioada de programare 2014‐2020. (bifă în Secțiunea F – a Cererii de 
Finanțare). 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 4.1 în funcție de forma de organizare sunt: 

 Persoană fizică autorizată ‐înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare; 
 Societate în nume colectiv – SNC ‐ înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Societate în comandită simplă – SCS ‐ înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu 

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

completările ulterioare; 
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu 

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

modificările şi completările ulterioare.  În categoria SRL‐uri este inclusă și "societatea cu răspundere 
limitată ‐ debutant" sau "S.R.L. ‐ D."). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării micro‐întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri se acordă facilităţi 
pentru micro‐întreprinderile nou‐înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară 
pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în 
condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Acordarea sprijinului nerambursabil prin M 4.1 pentru această categorie de solicitanţi se 
va face cu respectarea criteriilor privind încadrarea în ajutorul de minimis prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum şi în legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în 
plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani 
consecutivi. 

 Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea 
unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

 Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de 
asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți 
cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi 
neagricole; 

  Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 

 În cadrul M 4.1, 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. 

  

Înfiinţarea unei noi întreprinderi, trebuie să menţină condiţia privind microîntreprinderile 
/întreprinderile mici – ţinând cont de întreprinderi partenere /legate, număr de salariaţi, cifră de afaceri.  

Dovada încadrării în categoria de microîntreprindere 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 (Anexa 6.1) și Calculul pentru 
întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora 

 

Se va verifica condiția de întreprinderi legate, partenere sau autonome pentru încadrarea în 
categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică.  

 
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.4^1 din Legea nr. 346/2004. Intreprinderile autonome sunt definite la art. 4^2 
din Legea nr. 346/2004, intreprinderile partenere la art. 4^3 iar intreprinderile legate la art. 4^4 din Legea 
nr. 346/2004.  

O întreprindere nu poate fi considerată microîntreprindere 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. 4^5 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-
întreprindere 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 
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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”.   
 
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, precum și beneficiarii măsurii 4.1  din cadrul SDL.  
Este permisă accesarea submăsurilor agricole M. 2.1, M. 2.2 si M.2.4 din SDL 2014-2020 si a 
corespondentelor din PNDR 2014-2020, în același timp cu M. 4.1, dar prin Planuri de Afacere  separate 
pentru fiecare submăsură, care să respecte condiţiile de accesare.  

 
 
 
CAPITOLUL 5 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 4.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:  
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole pentru 

care solicită sprijin prin intermediul acestei măsuri, prin care  sa prevada crearea cel puțin a unui loc 
de munca pentru sprijinul de 35.000 euro si minim doua locuri de munca pentru sprijinul de 50.000 
euro si care sa contina componente inovative legate de valorificarea identitatii regionale ;  

 Activitatea/activitățile propusa/propuse prin proiect trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre 
tipurile de activităţi sprijinite prin Măsura 4.1 cu referire la sectoarele de activitate considerate 
prioritare pentru teritoriul GAL;  

 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate in teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor iar 
activitatea va fi desfasurata in teritoriul GAL.  

 Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului;  

 Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei 

documentatii tehnico-economice; 

 Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de 

stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate; 

 In cazul investitiilor in agroturism, beneficiarul trebuie sa desfasoare o activitate agricola in 

momentul aplicarii; 

 Structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare prevazute in 

legislatia nationala in vigoare; 
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 Acolo unde este cazul, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra 

mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor 

comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate (cerinta va fi verificata in 

momentul finalizarii implementarii planului de afaceri);  

 In cazul in care solicitantul desfasoara activitati agricole, acesta trebuie să fie autorizat ca micro-

întreprindere/ întreprindere mică, cu statut minim de PFA)/membrul unei gospodării 

agricole/intreprindere existenta (cel putin PFA) si trebuie să fi desfășurat activitate agricolă cel puțin 

12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare, verificarile vizând:  

- exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată  în Registrul Unic de Identificare – APIA și /sau în 
Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA cu minimum 12 luni consecutive 
înaintea depunerii Cererii de finanțare;  

- exploatatia agricola se gaseste în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe acesteia.  
 
PLANUL DE AFACERI se completează utilizând Anexa nr. 2 „Planul de afaceri” de la Cererea de finanțare 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);  

 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, 
fara a se impune un procent din valoarea primei tranșe de plată. Procentul asumat trebuie realizat 
până cel târziu la depunerea celei de-a doua cereri de plată.  

 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 aferente Planului de afaceri. 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, suma aferentă procentului nerealizat 
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(diferenta dintre 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.  
In cazul in care punctajul recalculat este mai mic decat punctajul ultimului proiect selectat în sesiunea 
respectivă, - prima tranșă de plată va fi recuperată integral și, implicit, tranșa a doua de plată nu se va 
mai acorda.  
 
Obiectivele specifice sunt minimum 2 - maximum 5 iar ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 20 % 
și vor fi stabilite în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general propus prin proiect. 
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 este o acțiune 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  
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, in conditiile mentinerii criteriilor de eligibilitate 
si de selectie. Modificarea amplasamentului se poate face numai pentru proiectele care nu presupun lucrări 
de construcții – montaj.  
În perioada de valabilitate a contractului de finanțare (Anexa nr. 3) 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.  
Se consideră obiectiv realizat obiectivul pentru care au fost implementate toate acțiunile menționate 
la ultima versiune aprobata a PA modificat. Nerealizarea uneia/mai multor acțiuni din cadrul obiectivului 
specific analizat are ca efect consemnarea faptului că obiectivul respectiv nu a fost realizat. În cazul 
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nerealizării obiectivelor specifice propuse, AFIR va proceda la recuperarea unei sume proporțional cu 
ponderea aferentă obiectivului/obiectivelor nerealizate raportat la întreaga valoare a sprijinului. 
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 şi dacă se constată dubla 
finanțare, proiectul devine neeligibil. 
 
 
 
CAPITOLUL 6 CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 
 

6.1  CHELTUIELI ELIGIBILE 

 
 Domeniile de diversificare acoperite: 

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole 
de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor 
lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare 
construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea 
comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 
activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;  
• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, 
brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);  
• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau 
independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare și servicii de alimentație 
publică- doar pentru cele care promoveaza identitatea regionala din GAL, servicii de cazare în parcuri 
pentru rulote, camping și tabere, servicii de catering, servicii de ghid turistic; 
• Comert – doar pentru comercializarea produselor agro-alimentare 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.) 
• Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, 
contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, 
administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc). 

 

 Activitățile pentru care se solicită finanțare prin Măsura 4.1 trebuie să se regăsească în Lista codurilor 
CAEN eligibile (Anexele nr. 7 si 8 la Ghidul Solicitantului). Pot fi finanțate și alte activități decât cele 
prevăzute în cadrul listei cu coduri CAEN aplicabile măsurii clasice din PNDR, cu condiția respectării 
regulilor ajutoarelor de minimis. Anexa nr. 8  la Ghidul solicitantului cuprinde Lista codurilor CAEN aferente 
activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare.  
 

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al 
proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv 
capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a 
Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatilor codurilor CAEN din cererea de finantare, sunt 
eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de 
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mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările 
ulterioare.  
Sprijinul financiar se va acorda avand in vedere cel mai mic plafon aferent activitatilor codurilor CAEN 
finantate prin proiect.  
 
Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:  

6.1.1 Precizari privind mijloacele de transport specializate  

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:  
 Ambulanța umana;  
 Autospeciala pentru salubrizare;  
 Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;  
 Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și 

remorca autocisterna sau una din ele separat)  
 Mașina 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 să fie încadrat în categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în 
cabină;  
- să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/ specializat pentru activitatea 
propusă prin proiect, cu excepția ambulanțelor veterinare  
- în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor 
Veterinari care atestă că autovehiculul este dotat conform Hotarârii Consiliului Național 2016; RAR va face 
mențiunea „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 excepția 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 acceptă mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu 
remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit și pentru alte tipuri de activități).  

Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.  
 Tipurile de ambarcațiuni ce pot fi achiziționate:  

a) bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele  
b) ambarcațiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)  
c) ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barcă cu motor și barca cu vele si motor destinate 
transportului turistilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piata și/ sau 
punere în funcțiune a ambarcațiunilor de agrement și cu acordul custodelui, în cazul ariilor naturale 
protejate.  
Tipurile de ambarcatiuni mentionate la punctele a), b),c) vor fi achizitionate doar în scop de agrement!  
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În cazul proiectelor prin care se propune achiziția de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament 
Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/ beneficiarul are obligația de a utiliza echipamentele 
achizitionate numai în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în aria geografică 
descrisă în Planul de afaceri.  
În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de finanțare (inclusiv în perioada de monitorizare) 
se constata utilizarea mijloacelor de transport și a echipamentelor de agremenent în afara ariei descrise, 
va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă și nu se va mai efectua nici o plată 
ulterioară.  
 Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul 

rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.  
Serviciile integrate, în care transportul propriu-zis reprezintă doar un element, cum ar fi serviciile de 
mutare, serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de prelucrare, nu trebuie 
considerate servicii de transport. 
 În ariile naturale protejate sunt eligibile echipamentele de agrement autopropulsate numai cu 

acordul administratorului/ custodelui ariei naturale respective. 
 
 

6.1.2 Precizări cu privire la structurile de primire turistice – de tipul pensiunilor agroturistice.  

 Nu există obligativitatea menținerii activității agricole pe toată perioada de valabilitate a 
Contractului de finanțare, sub condiţia înlocuirii activităţii agricole cu o activitate meșteșugărească, 
cu atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. 

 Beneficiarul/solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – creșterea animalelor, 
cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi - la momentul depunerii cererii de 
finanțare. 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 dovedita de asemenea si in cazul in care 
actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile 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;  

 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 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.  

 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 
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de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la 
pensiune. La cea de-a doua tranșă de plată beneficiarii vor depune obligatoriu Autorizatia sanitar-
veterinară.  

 Pe toată perioada de valabilitate a contractului, 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.  

 Schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire turistică de tipul pensiune agroturistica 
este considerată investiţie nouă;  

 Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție 
nouă / schimbarea desținatiei unei cladiri) suprafata de teren aferentă structurii de primire turistică 
trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr. 65/2013 cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului 
natural;  

 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.  
Prognoza de venituri trebuie sa reflecte veniturile din activitatile aferente codului/ codurilor CAEN pentru 
care se solicita finantare, așa cum este specificat și în titlul sectiunii din Planul de Afaceri respectiv Prognoza 
veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect. În cazul în care, în prognoza de venituri sunt incluse 
venituri și din alte activități aferente unor coduri CAEN pentru care nu se solicită finanțare în proiect, la 
evaluarea proiectelor aceste venituri nu vor fi luate în considerare pentru calculul procentelor pentru 
punctarea în cadrul CS3 Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi 
stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate.  
 

6.1.3 Precizări cu privire la parcuri pentru rulote, campinguri și tabere (CAEN 5530 – Parcuri pentru 
rulote, camping 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 

16  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. 14 referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire 
turistice de tipul bungalow  
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 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.  

 Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic 
 
Nu sunt eligibile taberele pentru pescuit și vânătoare, precum si achiziția de rulote.  În situația în care 
beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de a doua tranşă de plată, proiectul devine 
neeligibil. Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN trebuie să 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.  
 
 

6.2  CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 
Nu sunt eligibile  

- cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de 
servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi 
producerea;  

- cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 
1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

 
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. 
În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiunile asociate măsurilor/sub-măsurilor excluse de la finanțare 
prin sub-măsura 19.2 așa cum sunt ele prevăzute în  ”Ghidul de Implementare submăsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, valabil la data depunerii 
dosarului cererii de finantare. 
În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea prevăzute în Cap. 
8. al PNDR 2014 – 2020.  
 
 
 
CAPITOLUL 7 SELECȚIA PROIECTELOR 

  

7.1 PRINCIPII ŞI CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 
metodologia de punctare s-au stabilit de către GAL, conform importanței lor, permițând ierarhizarea 
cererilor de finanțare și derularea corespunzătoare a activității de evaluare/selectare. 
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Pentru fiecare criteriu de selecție este descrisă modalitatea de acordare a punctajului. Pentru acele 
situații în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, este detaliată modalitatea de departajare a 
proiectelor depuse. 

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

Nr. 
crt. 

Principii şi criterii de selecție Punctaj  

1. Principiul  promovarii sectoarelor considerate prioritare la nivelul GAL 

 (A sau B sau C) 

Max 30 p 

A.  Proiecte ce vizează  activități de producție  
 

30 p 

B. Proiecte ce vizează servicii, fara comert 
 

25 p 

C.  Proiecte ce vizează comercializarea  doar a produselor non-alimentare 

de pe teritoriul GAL 
 

20 p 

2.  Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va 
fi stabilit în funcție de producția/serviciile comercializate sau activitățile 
prestate  
(A sau B) 

Max 30 p 

A. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producți/serviciile comercializate 

sau activități prestate într-un procent mai mare de   10% din valoarea primei 

tranșe de plată.  Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de 

afaceri. 

30 p 

B.  Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau 

activități prestate într-un procent mai mic sau egal de 10% din valoarea primei 

tranșe de plată.  Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de 

afaceri. 

25 p 

3. Principiul egalitatii de sansa 

(A+B+C) 

Max. 20 p 

A. Aplicantul este femeie 7p 

B. Aplicantul este tanar 7p 

C. Aplicantul este de etnie rroma 6p 

4. Principiul promovării identității regionale            Max .20p 
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Pe toată perioada de valabilitate a contractului, 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. 
 
Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se încalcă cel puţin un 
criteriu de eligibilitate, de selecţie sau se modifică fara acordul AFIR amplasamentul propus prin Cererea de 
finanțare respectiv în Planul de Afaceri, Contractul de finanțare (Anexa nr. 3) se reziliază și se procedează la 
recuperarea întregului sprijin. Face excepție criteriul  CS2 a cărui îndeplinire se verifică la cea de-a doua 
tranșă de plată.  
 
In cazul codurilor CAEN pentru care sunt prioritizate numai meșteșugurile, se primeste punctajul aferent 
numai dacă toate produsele finite sunt obținute ca urmare a unei activități meșteșugărești sau sunt 
prelucrate prin activități meșteșugărești (ex: mobila pictată manual).  
 

Prognoza de venituri trebuie să reflecte veniturile din activitățile aferente codului/ codurilor CAEN 
pentru care se solicita finanțare, asa cum este specificat și în titlul secțiunii din Planul de Afaceri respectiv 
Prognoza veniturilor și evolutia activității propuse prin proiect. 
La depunerea Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să fie înregistrat la ONRC ca micro-întreprindere/ 
întreprindere mică cu sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) pentru care se solicită finanțare, în 
mediul rural din teritoriul GAL.  

 

Pentru această măsură punctajul minim admis este de 30 de puncte, cu conditia ca la principiul 4 scorul 
cumulat sa fie mai mare decat 0, punctaj sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

(A+B+C)>0 

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; 

 

7p 

B. Beneficiarii isi propun includerea intreprinderii ca locatie de referinta 

pentru teritoriul GAL si includerea acesteia in circuitele educationale 

si turistice din teritoriul GAL; 

 

7p 

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; 

6p 

TOTAL 100 p 
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Criterii de departajare 

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul PA şi pentru care a 
primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada 
Contractului de Finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului). 

Criteriile de departajare în cazul proiectelor cu același punctaj   sunt: 
1. Nr de locuri de munca nou create 
2. Punctajul la principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri 
3. Punctajul la principiul promovarii sectoarelor considerate prioritare la nivelul GAL 
4. Punctajul la principiul promovarii identitatii regionale 
5. Punctajul la principiul egalitatii de sansa 
 

 
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. 

 

 

7.2 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 
 

Selecţia proiectelor se va face conform Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 
2014 – 2020 GAL TINUTUL ZIMBRILOR (Anexa 17 la GS)  
 

 

 

CAPITOLUL 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

  

8.1 TIPUL SPRIJINULUI 
 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, 

ceea ce înseamnă un sprijin 100% nerambursabil. 

 

8.2 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 5 ani și este de :  

- 35.000 de euro/proiect,  cu exceptia activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare 
si de agroturism, pentru care sprijinul este de  50.000 de euro/proiect 
Procentul de finanțare nerambursabilă este de 100%. 
Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

 70% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare; 
 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de 

afaceri, fără a depăși 5 ani de la semnarea Deciziei de Finanțare. 
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Sunt eligibile proiectele care propun activitati aferente mai multor coduri CAEN ( maximum 5 ), în 
situația în care solicitantul propune realizarea de activități aferente mai multor coduri CAEN, acestea 
trebuie să se completeze, dezvolte sau să se optimizeze reciproc. În cazul în care prin proiect sunt propuse 
activități complementare aferente mai multor coduri CAEN, care ar primi punctaje diferite la oricare dintre 
criteriile de selectie, proiectul va primi punctajul cel mai mic aferent acelui criteriu. În cazul în care prin 
proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN, cu valori diferite ale sprijinului public 
nerambursabil (35.000 euro, respectiv 50.000 euro), proiectul va primi sprijinul cel mai mic.  
Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a planului de afaceri. 
Sprijinul nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare 
consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau 
contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare 
consecutive.  În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare 
depusă pe M 4.1, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi 
declarat neeligibil. 

Potrivit art. 9 litera c) din OMADR 1731/2015, data acordării ajutorului de minimis se considera data la 
care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional 
aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective  

 În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili solicitanții 
care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 
2014-2020. (Anexa nr. 12) În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, 
acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți. 
  

    

   
  

Durata de executie a Contractului de finantare - este de maximum 60 de luni, este calculata incepand cu 

data semnarii contractului de finantare si cuprinde perioada de implementare a proiectului la care se 

adauga maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei de-a doua transe de plata. 

Durata de realizare efectiva si de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 57 

de luni de la încheierea contractului de finanțare si reprezinta termenul limita până la data depunerii 

dosarului celei de-a doua tranșe de plată   

Data deciziei de acordare a sprijinului reprezinta data semnarii Contractului de Finantare  
Monitorizarea proiectului - perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuării 
ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractanta 
 Durata de valabilitate a Contractului de finantare - cuprinde durata de executie a Contractului de 
finantare si durata de monitorizare - 3 ani de monitorizare de la data ultimei plati efectuate de catre 
Autoritatea Contractanta.  
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CAPITOLUL 9 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

  

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 1 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 4.1, 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. 

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 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. 

Este obligatorie completarea anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de risc” - părți 
integrante din CF, cu respectarea formatului standard și a conținutului acestora. Se completează doar 
informaţiile solicitate! 

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 Finanţare completată şi documentele ataşate (conform Listei 

Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare).  
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 
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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. 

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

 
Verificarea conformităţii CF şi a anexelor acesteia se realizează conform Fisei de verificare a conformitatii 
(Anexa 13) și pe baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 – 2020 GAL 
TINUTUL ZIMBRILOR (Anexa 17 la GS)  

 

9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE (CF) LA GAL 

 
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează  conform Fisei de verificare a eligibilitatii (Anexa 14) și pe 

baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 – 2020 GAL TINUTUL 

ZIMBRILOR (Anexa 17 la GS).  

Acolo unde este cazul, verificarea in teren se va face conform Fișei de verificare în teren (Anexa 16) 

9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 
Verificarea criteriilor de selectie se efectuează conform Fisei de verificare a criteriilor de selectie (Anexa 15),  

și pe baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 – 2020 GAL TINUTUL 

ZIMBRILOR (Anexa 17 la GS). Contestatiile se vor realiza  conform Procedurii de soluţionare a contestaţiilor 

cu privire la rezultatul evaluării proiectelor (Anexa nr.18 la GS) 

 

9.6 ELIGIBILITATEA LA NIVELUL AFIR 
 

Conformă cu  Ghidul de Implementare submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală”, valabil la data depunerii dosarului cererii de finantare. 
 

 

CAPITOLUL 10 CONTRACTAREA FONDURILOR 

 
Conntractarea fondurilor se va face conform Cap. 8 din Manualul de procedură pentru implementarea 
măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală leader” - sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 
 

CAPITOLUL 11 AVANSURILE 
 

Nu este cazul. 

 

CAPITOLUL 12 ACHIZIȚIILE 
 

Beneficiarii finanțării prin măsura 4.1 vor efectua achizițiile așa cum au fost acestea asumate prin Planul de 

Afaceri și respectând instrucțiunile privind achizițille conform contractului de finanțare  (Anexa nr. 3). 
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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 Contractul de 

Finanţare (Anexa 3).  
Prima cerere de plată se va depune în maximum 30 de zile de la data semnării Deciziei de 

Finanţare şi reprezintă 70% din valoarea sprijinului acordat. Plata se va efectua în maxim 90 de zile de la 
data declarării conformităţii cererii de plată de către AFIR.  
La depunerea celei de a doua cereri de plată reprezentând 30% din valoarea sprijinului financiar 

nerambursabil, beneficiarul se obligă să facă dovada realizarii obiectivelor propuse în planul de afaceri. 

Beneficiarul va depune a doua tranşă a dosarului cererii de plată în maximum 57 de luni de la data semnării 

Deciziei de finanţare. Aceasta se depune după îndeplinirea tuturor obiectivelor prevăzute în Planul de 

afaceri, beneficiarul se obligă să facă dovada creşterii performanţelor economice ale întreprinderii, prin 

comercializarea produselor proprii/prestarea serviciilor. 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru 
efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a 
conformității emisă de GAL.  

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare conform prevederilor 
deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta. Pentru depunerea 
primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului 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 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. 

DCP trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la 
Contractul de finanţare). 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 la OJFIR sau pe site-ul AFIR 
(www.afir.info). 

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.  

http://www.afir.info/
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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 

  
 

Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării Dosarului Cererii de 
Plată la OJFIR. 

 
În cazul în care, se constată că Beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a planului de 
afaceri, respectiv nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și de selecție şi/ sau celelalte obiective 
prevăzute în Planul de Afaceri, AFIR va proceda:  
 fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și neacordarea celei de a doua 

tranșe de sprijin (în cazul nerealizării obiectivului obligatoriu din Planul de Afaceri); 
 fie la plata parţială (din valoarea tranșei a doua, şi după caz de la beneficiar), respectiv proporțional 

cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat în totalul obiectivelor obligatorii și suplimentare din Planul 
de Afaceri (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv suplimentar din Planul de Afaceri). Suma va fi 
reținută din valoarea tranșei a doua de sprijin, și după caz de la beneficiar, în cazul în care se constată că 
trebuie recuperată și din valoarea acordată la prima tranșă de sprijin. Ponderea obiectivului suplimentar 
nerealizat se calculează ca procent din numărul total de obiective prevăzute în Planul de Afaceri aprobat 
(obligatorii și suplimentare). 
 
Sprijinul financiar se recuperează integral şi proiectul este declarat neeligibil în următoarele cazuri: 
 nerespectarea condiţiilor de eligibilitate privind: 

 stabilirea domiciliului/ sediului social în UAT-ul în care este înregistrată exploataţia;  

 stabilirea locului de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată 
exploataţia;  

 demararea implementării Planului de Afaceri în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanţare; 
 nerespectarea menţinerii criteriilor de selecţie; 
 crearea de condiţii artificiale ( Anexa nr. 12); 
 neîndeplinirea niciunui obiectiv din Planul de Afaceri; 
 existența dublei finanțări. 

 
În cazul apariţiei forţei majore/circumstanţelor excepţionale, demonstrată de beneficiar prin depunerea 

de documente conform prevederilor legislației în vigoare, nu se va recupera sprijinul acordat la prima 
tranşă şi nu se va acorda sprijinul aferent tranşei a doua, în cazul în care situaţia nu poate fi remediată în 
termenul de suspendare a Deciziei de Finanţare. 

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/ sau să nu modifice obiectivele realizate prin proiect pe o 
perioadă de 3 ani de la cea de-a doua tranșă de plată efectuată de Agenţie.  Cea de a doua tranșă va fi 
utilizata exclusiv pentru dezvoltarea afacerii propuse prin proiect (în Planul de afaceri) cu respectarea 
cerințelor privind eligibilitatea/ neeligibilitatea cheltuielilor prevăzute în OMADR nr. 1731/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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CAPITOLUL 14 MONITORIZAREA PROIECTELOR 
 

Indicatori de monitorizare 
 Numărul de locuri de munca create: minim 1  

 Numărul total de intreprinderi sprijinite/create: 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 3 ani de la data ultimei plăţi efectuate de către Autoritatea 

Contractantă. 

 

În perioada monitorizării proiectului de 3 ani de la data celei de‐a doua (și ultima) tranșă de plată efectuată 

de AFIR, beneficiarul se obligă: 

o să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie; 

o să nu modifice obiectivele prevazute în Planul de afaceri, parte integrantă din Contractul şi Cererea 

de Finanţare, 

o să nu înstrăineze investitia; 

o să nu îşi înceteze activitatea pentru care a fost finanţat. 

 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 3 ani de la data efectuării ultimei plăți. 

 

CAPITOLUL 15 INFORMAȚII UTILE 
 

15.1  LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-UL GAL   
 Anexa nr. 1 - Cererea de Finanţare;  
 Anexa nr. 2 - Planul de Afaceri;  
 Anexa nr. 3 - Contract de Finanţare şi anexele la aceasta; 
 Anexa nr. 4 – Legislatia europeana si nationala aplicabila ; 
 Anexa nr. 5 – Definiții si abrevieri ; 
 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 – Declaratia cu privire la neincadrarea in categoria  firmelor in dificultate; 
 Anexa nr. 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a   beneficiat de  servicii de consiliere prin  M02 ; 
 Anexa nr. 6.5 – Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a desfășurat niciodată 

activitatea pentru care solicita finanțare;  
 Anexa nr. 7 – Lista  codurilor  CAEN  eligibile; 

 Anexa nr. 8 – Lista  codurilor  CAEN  eligibile  numai  pentru  dotarea  cladirilor; 
 Anexa nr. 9 - Lista  zonelor  cu  potential  turistic  ridicat ; 

 Anexa nr. 10 – Lista  zonelor  cu  destinatii  eco-turistice; 

 Anexa nr. 11 – Lista  ariilor  naturale  protejate; 

 Anexa nr. 12 – Instructiuni  evitare  conditii  artificiale; 

 Anexa nr. 13 – Fisa de verificare a conformitatii; 

 Anexa nr. 14 – Fisa de verificare a eligibilitatii; 

 Anexa nr. 15 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie; 

 Anexa nr.16 – Fisa de verificare pentru teren 

 Anexa nr. 17 - Procedura de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 – 2020 GAL 

TINUTUL ZIMBRILOR; 

 Anexa nr.18 - Procedura de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor 

 Anexa nr. 19 – Fișa Măsurii 4.1 – „„ Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici””;; 

 
 

15.2  GAL „TINUTUL ZIMBRILOR” IN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRA   
 

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 dispoziţie de luni până vineri între orele 16:30 și 20:30 (program cu 

publicul) pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile 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.  
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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 

031 – 860.27.47 

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în 

derularea implementării SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL Tinutul Zimbrilor, pentru soluţionarea 

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. 

 

 

http://www.afir.info/

