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EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 13 octombrie 2017 
 

A P E L  D E  S E L E C Ţ I E   
cu nr. de referinţă 2/2017 

 
GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni prin APELUL DE SELECŢIE cu nr. de referinţă 2/2017 în perioada 
13 octombrie 2017 – 13 noiembrie 2017 deschide sesiune a cererii de proiecte aferente Măsurilor cuprinse în SDL, 
finanțat prin programul LEADER, sM19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Fondurile nerambursabile disponibile și suma maximă nerambursabilă a unui proiect alocate de Grupul de Acțiune 
Locală (în continuare GAL) din teritoriul Asociației Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni în această sesiune pentru 
finanțarea proiectelor sunt: 

   Măsuri SDL Beneficiari eligibili 

Fonduri 
nerambursabile 

disponibile 
euro 

Valoarea maximă 
eligibilă a unui 

proiect  
euro 

Suma maximă 
nerambursabilă a 

unui proiect 
euro 

Ajutor 
public % 

 

21/2B  „Sprijin pentru 
investiţii agricole” 

- Întreprinderi individuale 
- Întreprinderi familiale 
- Persoane fizice autorizate 
- Microentități, 
- Întreprinderi mici 

din teritoriul GAL 

80.000 40.000 40.000 100% 

22/2A  „Dezvoltarea 
agriculturii” 

- Întreprinderi individuale 
- Întreprinderi familiale 
- Persoane fizice autorizate 
- Micro-entități, IMM-uri 
- Cooperative agricole 
- Societăți cooperative 
- Grup de producători 
- Composesorate 
- Asociații de crescători animale. 

din teritoriul GAL 

90.040 180.080 90.040 50 % 

61/6B „Îmbunătățirea 
calității vieții rurale” 

- UAT-uri comune și  orașe mici 
din teritoriul GAL 

422.897 200.000 200.000 100% 

62/6B „Ocrotirea 
moștenirii rurale” 

- Entități private: ONG-uri în afara 
celor din domeniul agricol și 
forestier;  
- Unități de cult 
- Entități publice: APL 

din teritoriul GAL 

99.313,10 99.313,10 99.313,10 100% 

63/6C „Infrastructura de 
bandă largă în spațiul 
rural” 

-Entități private - care se 
încadrează  în categoria IMM,  și 
care activează sau urmează să 
activeze în domeniul TIC 
- GAL 
- Entități publice, ADI, APL 

din teritoriul GAL 

40.000 44.445 40.000 90% 
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65/6A „Sprijin pentru 
investiţii neagricole” 

- Micro-întreprinderi și 
întreprinderi mici non-agricole 
- Cooperative 
- Întreprinderi individuale 
- Întreprinderi familiale 
- Persoane fizice autorizate 

din teritoriul GAL 

80.000 20.000 20.000 100% 

66/6A „Îmbunătățirea 
calității vieții rurale” 

- Micro-întreprinderi și 
întreprinderi mici non-agricole 
- Cooperative 
- Întreprinderi individuale 
- Întreprinderi familiale 
- Persoane fizice autorizate 
- CMI și alte profesii liberale 

din teritoriul GAL 

70.000 100.000 70.000 
70% 

90% 

 

Depunerea proiectelor aferente Măsurilor se va face în perioada: 13.10.2017 – 13.11.2017, la sediul GAL din orașul 
Sângeorgiu de Pădure, P-ța. Rhedey Claudia, nr. 1, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 
15:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este 13.11.2017, ora 15:00. 

Ghidurile Solicitantului și Anexele acestora pentru fiecare Măsură sunt publicate pe pagina de internet a GAL 
www.leadertarnavamica.ro, care conține date complementare, specifice  aplicate de GAL, criteriile de selecţie, 
modelul Cererii de Finanțare (versiune editabilă) pe care trebuie să-l folosească solicitanții.  

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate 
menționate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente acestor măsuri, care se pot descărca gratuit de pe pagina de 
internet a GAL (www.leadertarnavamica.ro). 

Selecția proiectelor se realizează de Comitetul de Selecție GAL. Comitetul de Selecție este format din președinte, 
vicepreşedinte și 5 membrii, cu apartenență sectorială de 28,5% publică, 28,5% privată, 43% societate civilă. 
Funcționarea comisiei, procedura de selecție (selecția, rezolvarea contestațiilor și toate detaliile), adică Procedura de 
evaluare şi selecţia a proiectelor și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a 
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se regăsesc pe site-ul www.leadertarnavamica.ro într-o secțiune distinctă:  
Utile >> Proceduri de lucru GAL. 

Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor: 

 Perioada depunerii proiectelor: 13.10.2017 – 13.11.2017;  

 Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni – vineri: 10:00 – 15:00;  

 Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 29.11.2017;  

 Termen de contestații 3 zile lucrătoare, până în data de: 06.12.2017; 

 Termen de rezolvare a contestațiilor este de 2 zile lucrătoare, până în data de: 08.12.2017, data publicării 
Raportului de rezolvare a contestațiilor; 

 Publicarea Raportului de Selecție se face în data de: 11.12.2017 

Raportul de evaluare  şi cel de selecţie va fi publicat pe pagina de internet a GAL (www.leadertarnavamica.ro), iar 
notificarea solicitanţilor se va face prin e-mail sau prin alte căi de comunicare cu confirmare de primire, în aceeaşi zi 
cu publicarea raportului. 

 

GAL își rezervă dreptul de a modifica datele comunicatului în funcție de cerințe obiective. 
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MĂSURA 21/2B  -  Sprijin pentru investiții agricole 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 Eficientizarea agriculturii prin dotarea parcului de mașini și utilaje agricole performante ținând cont de existența zonei 
Natura 2000; 

 Promovarea reutilizării deșeurilor și reziduurilor agricole în scopul eficientizării agriculturii și combaterea schimbărilor 
climatice; 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

 Înfiinţarea şi modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei; 

 Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor; 

 Înfiinţarea exploataţiilor apicole; 

 Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice; 

 Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale/legume/fructe; 

 Înființare/modernizare de sere/solarii pentru legume; 

 Construirea  de centre de colectare a laptelui; 

 Achiziție de elemente pentru protecţia mediului; 

 Investiții privind marketingul, comercializarea şi valorificarea produselor proprii (site-uri, rafturi de prezentare şi 
valorificare produse proprii, amenajare de spaţii pentru prezentarea şi valorificarea produselor proprii, etc.) 

 Achiziția de animale certificate. 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 

 Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management. Cheltuielile de consultanță și pentru 
managementul se decontează proportional cu valoarea ficărei tranșe de plată aferentă proiectului, excepție fac 
cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanțare și cheltuielile de proiectare care se poat 
deconta integral în cadrul primei tranșe de plată. 

 Cheltuieli cu elaborarea unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, 
Proiect Tehnic, Plan de Afaceri, document de avizare a lucrarilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile 
legislației în viguare, dacă este cazul;  

 Cheltuielile eligibile purtătoare de TVA pot fi decontate integral în cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul 
legislației naționale privind TVA-ul. 

 Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele care prevăd construcții- montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. 
Acestea constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului. 

 ACŢIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri; 

 Construcția și/sau modernizarea locuinței și a sediilor sociale;  

 Investitiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat. 

 Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu excepția, costurilor generale definite 

la art. 45, alin 2 litera c) a Regulamentului (UE) 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare; 

 Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului în euro AFIR; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anume: 

 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
 achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 
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Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 6.1. din PNDR. 

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

1. Plan de Afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei  

2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă;  

a).1 Documente solicitate pentru terenul agricol: 

 document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - 

cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere 

în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de propr ietate 

conform legislaţiei în vigoare autentificate la notar),  

şi /sau  

 tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, (conţinând sumarul contractelor 

de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finanțare), cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă  

şi /sau  

 contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finanțare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine 

situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte 

clauze;  

şi /sau  

 Contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în 

administrare/ folosinţă, autentificat la notar.  

 documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract 

de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ comodat valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare. Suprafaţa de teren 

eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/ stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.  

a).2  Print sreen din Registrul unic de identificare IACS pentru terenul agricol  şi/sau adeverinţă de la APIA privind însrierea în 

Registrul unic de identificare. 

Terenul care formează vatra stupinei nu trebuie să figureze în Registrul unic de identificare, la APIA, acesta necontribuind la 
calculul SO din Cererea de Finanțare. 
b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare:  

- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 

(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 

restituire, hotărâre judecătorească);  

c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare:  

- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 

(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 

restituire, hotărâre judecătorească);  

- documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.  

În cazul prezentării contractului de comodat/ locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr. 

50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.  

Contractele care conferă dreptul de folosință trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 

Cererii de Finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu investiții de modernizare/ extindere și a terenurilor pe care 

se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții-montaj.  

d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:  

 extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară (adeverinţă eliberată de medicul 

veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depunerii Cereri de Finanţare din care să  

rezulte: efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în 
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Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 

Ordinului ANSVSA nr. 40/ 2010);  

 document emis de ANZ privind înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în alocarea unui număr de identificare pentru 

stupine în conformitate cu legislaţia în vigoare (Ordinul MADR cu nr. 251/2017);  

e).1 Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în anul depunerii Cererii de Finanțare 

care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar 

proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul".  

e).2 Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de Primării actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea 

depunerii Cererii de Finanțare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesionare) al terenului/ fermei 

zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu 

originalul”.  

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului Agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a 

registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.  

3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei/ Copia Adeverinței emisă 

de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea de 

preluare a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului (dacă este cazul).  

4. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și , „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de 

Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:  

a) Pentru societăţi comerciale:  

 Bilanţul (cod 10);  

 Contul de profit şi pierderi (cod 20);  

 Datele informative (cod 30);  

 Situaţia activelor imobilizate (cod 40);  

 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), în cazul solicitanţilor care de la constituire, nu 

au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an fiscal.  

b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:  

 Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13)  

sau  

 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), 

în cazul solicitanților care în anii „n” și „n-1” erau persoane fizice;  

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de Finanțare, nu este cazul depunerii unuia din 

documentele mai sus menționate  

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);  

7. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare, document obligatoriu de 

prezentat la depunerea Cererii de Finanțare;  

8. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier (actionar 

majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 

ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective; 

9. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:  

9.1. Studii medii/ superioare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară:  

o diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol,  

sau  

o diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol.  

 

9.2. Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar 

sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării 

certificatului;  

9.3.    a) Competenţe în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară dobândite prin participarea la programe de inițiere/ 

instruire/ specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de 

ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională: competențele în domeniile menționate vor fi dovedite prin 
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prezentarea certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora. În cazul în care, 

la depunerea Cererii de Finanțare nu este emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de absolvire a 

cursului sub condiţia prezentării certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent 

acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată, în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil;  

sau  

b) recunoaşterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât 

cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale.  

9.4. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data 

adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată.  

9.5. În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii de Finanțare şi nu poate prezenta diploma 

în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de situaţia şcolară disponibilă, sub condiţia 

prezentării diplomei în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.  

a) În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/ superioare, aceştia prezintă diploma/ document doveditor 

(inclusiv suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională atestate ANC care cuprind această informaţie) de 

absolvire a minim 8 clase.  

b) Pentru a demonstra formarea profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim 

obligatoriu solicitat, se va prezenta actul doveditor (certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională 

acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice) prin care se certifică competențele profesionale de minim 

Nivel 1 de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la 

momentul acordării certificatului.  

13. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor (în cazul 

producătorilor de seminţe şi material săditor).  

14.  Declarația pe propria răspundere a solicitantului că va crea minim 1 loc de muncă cu normă întreagă (dacă este cazul) 
(Anexa 4 din Ghidul Solicitantului) 
15. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi 
efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății (Anexa 4 din Ghidul Solicitantului) 
16. Alte documente justificative (după caz).  

 
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 

 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea 

producţiei standard); 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data semnării deciziei de finanţare; 

 Solicitantul trebuie să fie înregistrat la ONRC cu maximum 24 luni înaintea depunerii cererii de finanţare; 

 Inaintea solicitării celei de a doua tranşe de plată, beneficiarul trebuie să demonstreze comercializarea producţiei proprii 

în valoare de minimum 20% din valoarea primei tranşe de plată; 

 În cazul creşterii animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu amenajări de gestiune a gunoiului de grajd confrom 

normelor de mediu. 

 

Criterii de selecție: 

 Investiţii inovative;  

 Proiectele tinerilor fermieri sub 40 de ani; 

 Crearea de minim 1 loc muncă; 

 Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice; 

 Investiţii/elemente de protecţia mediului sau acțiuni ”prietenoase cu mediul”; 
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 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii dar şi pentru susţinerea 

celorlalte activităţi agricole din orașul/comuna sau din UAT-urile limitrofe; 

 Comercializarea a minimum 10% din producţie prin căile de comercializare electronice proprii, dezvoltate prin proiect. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M21/2B 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale 

proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

 

Nr. crt. Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Proiecte cu investiții inovative  

Se va demonstra în documentația tehnico – economică: PA se regăseștc 

ca Obiectiv suplimentar  metode/soluții inovative. 

20 

CS 2 Proiecte care prevăd exploataţii agricole deţinute de tineri cu vârsta de 

sub 40 de ani la data depunerii. 

Se va verifica copia CI a solicitantului/ reprezentantului legal al acestuia. 

15 

CS 3 Proiectul crează minim 1 loc de muncă. 

Se va specifica în documentația tehnico – economică: PA numărul de 

locuri de muncă nou create.+ Declarație pe proprie răspundere (Anexa 4 

la Ghidul Solicitantului) 

25 

CS 4 Proiecte implementate în localități aflate în Zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice; 

Se va verifica Anexa 5 - Lista UAT din zone cu constrângeri naturale și cu 

constrângeri specifice . 

5 

CS 5 Proiecte cu investiţii/elemente de protecţia mediului sau acţiuni 

"prietenoase cu mediul. 

Se va acorda punctaj dacă în documentația tehnico – economică: PA se 

regăsește ca Obiectiv suplimentar  investiţii/elemente de protecţia 

mediului. 

20 

CS 6 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii 

economice proprii dar şi pentru susţinerea celorlalte activităţi agricole din 

oraşul/comuna sau din UAT-urile limitrofe. 

Se va demonstra în documentația tehnico – economică PA 

5 

CS 7 Proiecte care prevăd comercializarea a minimum 10% din producţie prin 

căile de comercializare electronice proprii, dezvoltate prin proiect. 

Se va demonstra în documentația tehnico – economică: PA se regăsește 

ca Obiectiv suplimentar comercializarea prin căile electronice. 

10 

TOTAL 100 puncte 
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Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 35 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

1.  CS 3 (locuri de muncă create) 

2.  CS 1 (inovativitate) 

3.  CS 5 (mediu); 

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de 
dimensiunea economică a fermei, în sensul că proiectele cu dimensiune mai mare vor avea întâietate. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

 

 

MĂSURA 22/2A  -  Dezvoltarea agriculturii 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 Eficientizarea agriculturii prin dotarea parcului de mașini și utilaje agricole performante ținând cont de existența zonei 
Natura 2000; 

 Promovarea reutilizării deșeurilor și reziduurilor agricole în scopul eficientizării agriculturii și combaterea schimbărilor 
climatice; 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

 Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei; 

 Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor; 

 Modernizarea exploataţiilor apicole; 

 Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice; 

 Construirea/ modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale/legume/fructe; 

 Înființare/modernizare de sere/solarii pentru legume; 

 Construirea de centre de colectare a laptelui; 

 Achiziție de elemente pentru protecţia mediului. 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci  

 Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013 

 Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management. Cheltuielile de consultanță și pentru 

managementul se decontează proportional cu valoarea ficărei tranșe de plată aferentă proiectului, excepție fac 

cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanțare și cheltuielile de proiectare care se poat 

deconta integral în cadrul primei tranșe de plată. 

 Cheltuieli cu elaborarea unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, 

Proiect Tehnic, Plan de Afaceri, document de avizare a lucrarilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile 

legislației în viguare, dacă este cazul;  

  Cheltuielile eligibile purtătoare de TVA pot fi decontate integral în cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul. 

 Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele care prevăd construcții- montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. 
Acestea constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului. 

 ACŢIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 Achiziționarea de echipamente și utilaje second hand; 
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 Achiziția de imobile (teren și clădiri); 

 Construcția și/sau modernizarea locuinței și a sediilor sociale;  

 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă; 

 Investitiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat. 

 Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu excepția, costurilor generale definite 
la art. 45, alin 2 litera c) a Regulamentului (UE) 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 Cheltuieli pentru spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de 
protocol, spații de cazare, etc.; 

 Costuri operaționale, inclusive costuri de întreținere și chirie; 

 Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare; 

 Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului în euro AFIR; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anume: 
 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
 achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 
 

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 4.1. din PNDR. 

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

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE pentru proiecte cu lucrări de construcții și/sau montaj (pentru achizițiile simple se vor completa 

doar punctele care vizează acest tip de investiție). 

Important!  

- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de Fezabilitate 
cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.  
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul 
documentaţiei  
- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a 
participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului  
- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de șantier prin devize care să 
justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi  
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, 
ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.  
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia 
FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate 
şi Certificatul de Urbanism pentru acestea.  
- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj 
tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă 
pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca 
valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).  
- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, ore/ expert, costuri/ ora).  
- În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va  
prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de 
construcţie.  
    b) EXPERTIZĂ TEHNICĂ de specialitate asupra construcției existente 

    c) RAPORTUL privind stadiul fizic al lucrărilor 

ATENȚIE! 



    10 

 

Proiect finanțat prin PNDR 2014-2020 - 

Măsura 19 

 În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă 

regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate 

asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

2. SITUAȚIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente 

anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.  

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de Finanțare se vor 

depune ultimile trei situaţii financiare. 

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac 

solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare.  În cazul în 

care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi 

negativ. 

Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii 

proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.  

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară 

Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de Finanțare Bilanţul – formularul 10, 

anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat 

la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare  

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară 

Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanțare solicitantul 

va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.  

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:  

DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII PROIECTULUI înregistrată la 

Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv  

(inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). 

Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc) se vor prezenta şi:  

• Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii 
trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de 
exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara.  
În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:  
• Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la 
Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ și/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse 
pe norme de venit (formularul 221). 
Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de 
venit.  

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de 
organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:  
- data producerii pagubelor;  
- cauzele calamităţii;  
- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);  
- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite. 
 
3. a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL 
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 • COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE asupra terenului şi/ 
sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de 
arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puţin 10 ani 
începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare şi/ sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului 
cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare.  
          • Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislației în vigoare, sau contract 
de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ contract de comodat. Suprafața de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de 
minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 
          • Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate și/sau de folosință 
(arenda/concesionare) al terenului, cu ștampila primăriei și mențiunea ”Conform cu originalul”. 

Important! Este necesară prezentarea Print-screen-ului din Registrul unic de identificare IACS pentru terenul agricol și/sau 
Adeverință de la APIA privind înregistrarea în Registrul unic de identificare. 

Solicitantul are obligația declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile (suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 
ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă 
a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha) și neeligibile pe care le utilizează, nedeclararea întregii suprafețe utilizate atragând 
după sine sancțiuni (art. 55 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 cu modificările și completările ulterioare). 

Terenul care formează vatra stupinei nu trebuie să figureze în Registul unic de identificare, la APIA, acesta necontribuind la 
calculul SO din Cererea de Finanțare. 
 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte 
clauze;  
 • - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 
diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces)  
 • Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele 
prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 
 
Atenţie! Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.  

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele 
aduse în folosinţa societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus în 
folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani. 

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile: 

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care 

să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare, 

care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect; 

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT 

DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu 

anul depunerii Cererii de Finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă  

prin proiect.  

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte 

clauze;  

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă 

da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 

Atenţie! Pentru construcțiile ce fac obiectul Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice 
dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de construire/desființare:  
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- drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de 
schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească. În cazul dreptului de 
superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică de un notar public.  
- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția.  
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, 

solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului 

de drept. 

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU,  

pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune 
acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului.  
În cazul în care în cadrul Extrasului de Carte Funciară există menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă 

datorită lipsei planului parcelar”, solicitantul va avea obligaţia să redepună documentul care va trebui să conţină menţiunea 

planului parcelar (localizare certă), în etapa de contractare. 

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE: 

c1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/ DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care 

să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare 

ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari și albine - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, 

emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data 

inscrierii solicitantului în Registrul Exploatatiei.  

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la  
punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 

 Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul,  eliberată de la Primăria comunei pe raza căreia își desfășoară 

activitatea ferma zootehnică. 

c2). PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu 

trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare. 

5. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de Finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.  

6.  
6.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației în vigoare  

6.2  

a) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu  în cazul Societăţilor 

agricole, însoțită de Statutul Societății agricole 

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005), Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza 

Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate 

asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 

celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate 

cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și 

modificările ulterioare; 
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6.3 AVIZ DE RECUNOAȘTERE PENTRU GRUPURILE DE PRODUCĂTORI emis de MADR (numai pentru forma  asociativă la care 

solicitantul are calitatea de membru). 

 7. DOCUMENT emis de către grupul de producător/societatea cooperativă agricolă/cooperative 

agricole/composesorate/asociații de crescători animale/Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), 

din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoțit de documentul de înființare al acestora (act constitutiv și statut). 

8. Declarație pe propria răspundere privind cofinanțarea (Anexa 4) 

9. Declarație pe propria răspundere privind raportare către GAL (Anexa 4) 

10. Declarație pe propria răspundere privind crearea locuri de muncă (Anexa 4) 

11. Copie după carte de identitate a reprezentantului legal 

12. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea in "întreprindere  în dificultate" (Anexa 4) 

Dacă proiectul impune: 

13. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de 

ameliorare, autorizate de ANZ 

14. DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care 

să reiasă că solicitantul și , daca este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al 

acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de consiliul director.  

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă persoană împuternicită 

de Consiliul Director conform prevederilor statutului.  

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie sa 

prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul 

Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente.  

15. PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii.  

16.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, 
inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de 
foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;  
16.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 
mecanică agricolă.  
16.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea 
profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte 
căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari care conferă un n ivel 
minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.  
16.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 
mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală.  
Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, fiind managerul exploataţiei) 
sau pentru angajatul care deţine funcţia de manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi 
documentele care să certifice poziția persoanei în societate:  
16.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de 
muncă.  
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/ acreditată de Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea 
Națională pentru Certificare.  
Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea prezentării 

diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare. 

17. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.  

18. FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL 

ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE  
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19. Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, 

însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potenţialul agricol. 

20. Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de Antigrindina și 

Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina și Crestere 

a Precipitatiilor.  

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii 

proiectului. 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 

 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea 

producţiei standard); 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data semnării deciziei de finanţare; 

 Beneficiarul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei. 

Criterii de selecție: 

 Investiţii inovative;  

 Proiectele tinerilor fermieri sub 40 de ani; 

 Crearea de minim 1 loc muncă; 

 Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice; 

 Elemente, investiţii de protecţia mediului sau acțiuni ”prietenoase cu mediul”; 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii dar şi pentru susţinerea 

celorlalte activităţi agricole din comuna/oraș sau din UAT-uri limitrofe; 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M22/2A 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale 

proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

 

 

Nr. crt. Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Proiecte cu investiții inovative  

Se va demonstra în documentația tehnico – economică: SF modul în 

care proiectul propune metode/soluții inovative. 

20 

CS2 Proiecte care prevăd exploataţii agricole deţinute de tineri cu 

vârsta de sub 40 de ani la data depunerii. 

Se va verifica copia CI a solicitantului/reprezentantului legal al 

acestuia. 

20 
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CS 3 Proiectul creează minim 1 loc de muncă. 

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF numărul 

de locuri de muncă nou create și dacă există  Declarația pe propria 

răspundere privind crearea locuri de muncă (Anexa 4) 

30 

CS 4 Proiecte implementate în localități aflate în Zone care se confruntă 

cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice; 

Se va verifica Anexa 3 - Lista UAT din zone cu constrângeri naturale 

și cu constrângeri specifice . 

5 

CS 5 Proiecte cu elemente, investiţii de protecţia mediului sau acțiuni 

”prietenoase cu mediul” 

Se va acorda punctaj dacă în documentația tehnico – economică: 

SF sunt prevăzute elemente,investiţii de protecţia mediului sau 

acțiuni ”prietenoase cu mediul” 

20 

CS 6 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea 

activităţii economice proprii dar şi pentru susţinerea celorlalte 

activităţi agricole din comuna/oraș sau din UAT-uri limitrofe. 

Se va demonstra în documentația tehnico – economică SF dacă 

proiectul va fi util pentru dezvoltarea activităţii economice proprii 

dar şi pentru susţinerea celorlalte activităţi agricole din 

comuna/oraș sau din UAT-uri limitrofe. 

5 

Total: 100 

 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 30 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

1.  CS 3 (locuri de muncă create) 

2.  CS 1 (inovativitate) 

3.  CS 5 (mediu); 

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de valoarea 
eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

 

MĂSURA 61/6B  -  Îmbunătățirea calității vieții rurale 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor; 

 îmbunătățirea serviciilor publice locale; 

 îmbunătățirea siguranței publice; 

 îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public  

 pomovarea ocrotirii moștenirii locale rurale 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 
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  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

 Înființarea, amenajarea și dotarea spațiilor publice și de agrement pentru populația rurală 

 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

 Înființarea și/sau modernizarea, extinderea rețelei publice de iluminat 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere. 

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul primăriilor 

 Investiții pentru  modernizarea rețelelor stradale și/sau trotuare 

 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public conform specificului local 

 Dotarea și/sau modernizarea așezămintelor culturale, bibliotecilor 

 Investițiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei. 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 
Conform art. 7 (4) din HG 226/2015, Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile 
și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile 
pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile 
de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj 
și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind 
durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, 
precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia 
naţională. 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă 
respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:  
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării 
activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;  
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  
c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.  
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se 
vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru 
întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.  
Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de 
solicitanţii publici, trebuie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016. 
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si 
continutul cadru a documentatiilor tehnico-economice. 
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;  
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. 
 

ACŢIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 Achiziționarea de echipamente și utilaje second hand 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri 

 Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale 

 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  

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile  

 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;  

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:  
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a 
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unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;  
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;  
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.  

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 
Cheltuielile neeligibile specifice sunt: 

 Contribuția în natură;  

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  
Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie  

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 7.2 din PNDR. 

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

1.1 Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG 
nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor 
/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri  publice).  
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul 
trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând 
componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, 
precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.  (Anexa 2 /anexa 3 din Ghidul solicitantului). 
1.2. Memoriul Justificativ, în cazul achizițiilor simple/bunuri fără montaj (Anexa 2.1 din Ghidul solicitantului) 
Important!  
În cazul în care terenul pe care se va amplasa un drum nou este proprietatea comunei/lor, dar nu este trecut în Inventarul 
domeniului public, solicitantul va depune HCL de includere a bunului aflat în proprietate în domeniul public; în cazul în care în 
inventarul domeniului public drumurile sunt incluse într-o poziţie globală şi / sau neclasificate, solicitantul va depune HCL de 
modificare a inventarului. În ambele situaţii, HCL va respecta prevederile Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice locale, adică să fi fost supuse controlului de legalitate al Prefectului, 
în condiţiile legii. 
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de 
Urbanism. 
Important! HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat în condiţiile 
legii (prin Hotărâre a Guvernului). 
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, 

completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al orasului/comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al 
României (copie după Monitorul Oficial).  
și  
3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public investițiile care fac obiectul proiectului nu sunt 
incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau drumurile nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte 
Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 
115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să 
fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către 
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).  
sau avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (daca este cazul) 
Atenţie!  
Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015,n pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, 
proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 
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4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM alte avize şi acorduri necesare 
investiţiei înainte de semnarea contractului de finanțare (Anexa 4) 
 
5. Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local a 
următoarelor puncte (obligatorii):  
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;  
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 
plăţi;  
• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori  direcţi;  
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  
• nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/orașului pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea 
proiectului.  
Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  
Important!  
Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care 
urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se 
vedea planul financiar. 
6. Certificat de înregistrare fiscală  

7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 

8.Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, 
lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 
finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 
9. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică (doar pentru proiectele 
care necesită acest aviz)  
sau  
9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  
sau  
9.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.  
10. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu 
finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor - sociale și de interes 
public deservite direct de proiect.  
11. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin 
realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 
12.Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / 
județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.  
13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
14.Declaratie pe proprie raspundere pentru solicitantii inregistrati in registrul debitorilor AFIR atat pentru programul SAPARD cat 

si pentru FEADR ca achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea 

contractului de finantare (Anexa 4), dacă este cazul 

15.Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea (conf. Anexa 4) 

16. Declarație pe propria răspundere privind raportare către GAL (Anexa 4) 

17. Aviz OAR, dacă este cazul 

18. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
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 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 

 În SF/DALI/MJ proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică. 

Criterii de selecție: 

 Proiecte cu impact micro-regional;  

 Proiecte care conțin elemente, investiții de protecția mediului. 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 Păstrarea aspectului arhitectural zonal; 

 Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M61/6B. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale 

proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

Nr. 

crt. 

Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Proiecte cu impact micro-regional.  

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ dacă 

investițile deservesc mai multe UAT. 

30 

CS 2 Proiecte care conțin elemente, investiții de protecția mediului. 

Se va verifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ dacă 

sunt prevăzute elemente, investiţii de protecţia mediului sau acțiuni 

”prietenoase cu mediul”. 

 

25 

CS 3 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o 

investiție similară. 

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finanțată o investiție 

similară  pentru solicitant. 

10 

CS 4 Păstrarea aspectului arhitectural zonal. 

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ și în 

Avizul OAR dacă investiția păstrează aspectului arhitectural zonal. 

10 

CS 5 Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație. 

Se va specifica în Hotărârea Consiliului Local și în documentația tehnico 

– economică: SF/DALI/MJ numărul de locuitori deserviți de proiect. 

25 

Total: 100 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 25 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

1. CS1 (impact microregional); 

2. CS2 (protecția mediului) 



    20 

 

Proiect finanțat prin PNDR 2014-2020 - 

Măsura 19 

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de valoarea 
eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

MĂSURA 62/6B  -  Ocrotirea moștenirii rurale 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 consolidarea societății civile 

 participarea activă a societății civile în dezvoltarea comunității 

 implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată a mediului rural 

 creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite 

 diversificarea domeniului de agrement comunitar  – cultură, sport, turism, tradiții  

 pomovarea ocrotirii moștenirii locale rurale. 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

 Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății civile 

 Renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități 
tradiționale. 

 Restaurarea și/sau dotarea patrimoniului cultural de interes local 

 Dotarea spațiilor pentru expoziții permanente 

 Dotarea cu obiecte de patrimoniu pentru păstrarea tradițiilor (costume tematice, instrumente muzicale, echipamente de 
proiecție sunet, mobilier de prezentare, etc.) 

 Restaurarea bisericilor și altor obiective aflate în proprietatea parohiilor. 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și 
management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 
certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor 
necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă 
respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții: 
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării 
activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020; 
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 
c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții ‐ montaj. 
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se 
decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru 
întocmirea dosarului cererii de finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 
Studiile de Fezabilitate şi/sau Documentaţiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, aferente Cererilor de Finanţare depuse de 
solicitanţi va respecta Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 
documentațiilor tehnico/ economice. 

ACŢIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 Achiziționarea de echipamente și utilaje second hand; 

 Investiții în clădiri/monumente din patrimoniul de clasă A, B 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri; 

 Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale; 

 Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a 
unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 
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. 
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Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 7.6 din PNDR. 

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

1.1 Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG. 
907/29.11.2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico/ economice). 
sau 
1.2. Memoriul Justificativ, în cazul achizițiilor simple/bunuri fără montaj 
- Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la adresa: http: 
www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie. 
- În Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum este menţionat în Cererea de Finanţare. De 
asemenea, vor fi completate clar elemente privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s‐a eliberat, actul 
prin care s‐a aprobat acesta. 
Important! 
- HCL de modificare/completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat în condiţiile legii (prin  
Hotărâre a Guvernului). 
2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 50/1991, modificată, 
completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, dacă este cazul 
3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/orașului, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României 
(copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac 
obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte: 
3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de 
legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru 
controlul de legalitate), 
sau 
3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONG‐urilor, Unităților de cult, pe o perioada de 10 ani 
asupra bunurilor imobile la care se vor efectua dotări, conform Cererii de Finanţare; 
3.4. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate al ONG‐urilor, Unităților de cult, la care se vor efectua lucrări, conform 
Cererii de Finanţare; 
4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea Contractului de 
Finanțare. (Anexa 4) 
5.1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 

 necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 

 angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 

 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăți; 

 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei/orașului pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea 
proiectului. 

5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG,Unitate de 
cult),pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 

 necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării; 

 angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 

 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăți; 

 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea proiectului. 
5.3 Hotărârea Consiliului Parohial pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG,Unitate de 
cult),pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 
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 necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării; 

 angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 

 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăți; 

 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea proiectului. 
 Important! 
 
- Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţii le care 
urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se 
vedeaplanul financiar. 
6.1. Certificatul de înregistrare fiscală 
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă /Certificat de înregistrare în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor 
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau 
6.3.  Adeverință de funcționare sau statut pentru unitățile de cult. 
7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 
8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de 
investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai 
beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 
9. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică, 
sau 
9.1Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică, 
sau 
9.2Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. 
10. Lista obiectivelor de patrimoniu de interes local, emis de primăria locală, și/sau avizat de Comisia Județeană de Cultură, dacă 
este cazul 
11. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor 
interveții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 
43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare), dacă este cazul 
12. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a 
Strategiei. 
13. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
14. Declarație pe proprie răspundere pentru solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR atât pentru programul SAPARD 
cât și pentru FEADR că achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea 
Contractului de Finanțare.(Anexa 4), dacă este cazul 
15. Declarație pe propria răspundere privind cofinanțarea (Anexa 4) 
16. Declarație pe propria răspundere privind raportare către GAL (Anexa 4) 
17. Declarație pe propria răspundere privind introducerea investiției în circuitul turistic (Anexa 4), dacă este cazul 
18. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Solicitantul să aibă sediul/punct de lucru numai pe teritoriul GAL 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL-ului 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 În SF/DALI proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică. 
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Criterii de selecție: 

 În cazul proiectelor care vizează sau tind spre turism amplasarea proiectului în zone cu potențial turistic ridicat; 

 Proiecte care vizează acțiuni de păstrarea tradițiilor și a patrimoniului cultural; 

 Proiecte care conțin elemente, investiții de protecția mediului; 

 Proiectul deservește un număr cât mai mare din populație; 

 Proiecte implementate de către societatea civilă; 
 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M62/6B. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale 

proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

Nr. 

crt. 

Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 În cazul proiectelor care vizează sau tind spre turism amplasarea proiectului 

în zone cu potențial turistic ridicat; 

Vor fi punctate proiectele care se dezvoltă în zone cu potenţial turistic 

ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în 

conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea 

a VIII ‐ a ‐ zone cu resurse turistice, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total 

aferent potențialului de dezvoltare turistică . 

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul 

investiţiei, în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități 

cu concentrare mare de resurse. 

10 

CS 2 Proiecte care vizează acțiuni de păstrarea tradițiilor și a patrimoniului 

cultural; 

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ dacă 

proiectul vizează acţiuni de păstrarea tradiţiilor şi a patrimoniului cultural 

20 

CS 3 Proiecte care conțin elemente, investiții de protecția mediului; 

Se va acorda punctaj dacă în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ 

sunt prevăzute elemente, investiţii de protecția mediului sau acțiuni 

”prietenoase cu mediul”. 

20 

CS 4 Proiectul deservește un număr cât mai mare din populație; 

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ numărul de 

locuitori deserviți de proiect. 

20 

CS 5 Proiecte implementate de către societatea civilă; 

Se va verifica din Statutul solicitantului dacă face parte din societatea civilă 

30 

Total: 100 

 
Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 30 de puncte. 
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Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

1.  CS3 (protecția mediului) 

2.  CS2 (protejarea patrimoniului cultural) 

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de valoarea 
eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

 

MĂSURA 63/6C  -  Infrastructură de bandă largă în spațiul rural 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv accesul local la 

infrastructura de comunicații în bandă largă. 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix: 
i.  crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau „last mile") în zonele fără acces la internet în 
bandă largă; 
ii. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care reprezintă calitate scăzută, 
capacitate scăzută, siguranța scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband 
către populație. 
iii. investițiile aferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei  conexiuni adecvate la 
rețeaua magistrală (backbone network). 
 
b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale care, pe lângă acțiunile de la pct.a. i) și ii) presupune 
și: 
i. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de 
inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), 
pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone; 
ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate 
la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone. 
 
Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile: 
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last mile network), de la puctele locale de acces în bandă 
largă (PLABL) la utilizatorul final; 
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; 
- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în 
funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.); 
- finanțarea sistemelor de software necesare; 
- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora (ca de exemplu switch local digital și routere, puncte de 
prezență etc.); 
Notă: Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor, dezvoltare de soft pentru toate domeniile, 
nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor de broadband. 
Solicitantul trebuie aibă unul din codurile CAEN prevăzute în secțiunea J grupa 61 „Telecomunicații” pentru investiţia vizată  prin 
proiect. Pentru încadrarea corectă a activităţii prevăzute prin proiect, se va verifica încadrarea acesteia în codul CAEN Revizuit 2 
editat de Institutul Naţional de Statistică – Centrul Naţional de Pregătire în Statistică care cuprinde detalierea activităţilor. 
În funcție de tipul acțiunii, soluția tehnică și zona acoperită de investiție, costurile lucrărilor de inginerie civilă pot reprezenta 
până la 80% din costurile de construire a infrastructurilor broadband. 
Aceasta măsură implică sprijin financiar pentru lucrări de inginerie civilă (cum ar fi conducte, microconducte și guri de vizitare) și 
alte elemente de rețea pasive (ca de exemplu turnuri de antene, piloni, fibra optica neechipată, cadre de distribuție, etc).  
Dacă este posibil, o astfel de construcție trebuie preluată în sinergie cu alte lucrări civile. 
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- Costurile aferente realizării rețelei de backhaul pot include: achiziționarea echipamentelor și a lucrărilor pentru punctul de 
conectare al rețelei de distribuție la o rețea magistrală (backbone) și alte costuri unitare necesare conectării (ex. taxa de 
conectare). 
- Costurile aferente realizării sau modernizării rețelei locale de acces pot include: realizarea de PLABL, achiziționarea 
echipamentelor și a lucrărilor de instalare și de amenajare a PLABL, achiziționarea echipamentelor și a lucrărilor de instalare și de 
amenajare a rețelelor locale. 
- Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 vor fi susținute și costurile generale legate de întocmirea proiectului 
precum taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația națională, 
achiziționarea de patente și licențe, în limita unui procent de maxim de 10% din valoarea totală a proiectului în cazul în care 
proiectul prevede construcții, iar pentru proiectele care nu prevăd construcții în limita a maxim 5% din valoarea eligibilă 
proiectului. 
- Potrivit dispozițiilor art.25 din Legea nr.159/2016 în situația în care proiectul presupune instalarea de elemente de 
infrastructură fizică (canale, conducte, țevi, camerele de tragere și de vizitare, cabinete, clădiri și intrări în clădiri, structuri de 
susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a.necesare instalării sau susținerii rețelelor  publice de comunicații electronice), vor 
fi impuse obligații privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică a operatorilor 
de rețea. 
În cazul în care proiectul selectat va fi unul care presupune instalarea de elemente de infrastructură fizică astfel cum au fost 
exemplificate mai sus, vor fi impuse beneficiarului obligații de acces la respectivele elemente de infrastructură fizică prin 
intermediul contractului de finanțare. 
Important! Potențiali beneficiari au obligații  în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 159/2016. 
Potrivit art. 40 alin. (3) din Legea nr. 159/2016, furnizorul de rețele publice de comunicații electronice, operatorilor de rețea, 
organismelor din sectorul public și autorităților administrației publice centrale ori locale, precum și persoanelor care participă la 
implementarea proiectelor finanțate din fonduri publice au obligația de a transmite ANCOM, precum și de a actualiza informații 
complete privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de 
infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune. Modalitatea concretă prin 
care beneficiarii proiectelor de investiții își vor executa această obligație se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM.  

ACŢIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 Cumpărarea de teren și/sau de imobile; 

  Impozite și taxe fiscale 

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

 Cheltuieli de înființare și cheltuieli similare 

 Achiziționarea de bunuri second-hand; 

 Investiţii în infrastructura de bandă largă în localităţile care nu sunt incluse în anexa Lista Zonelor Albe, actualizate în 
ianuarie 2017 de către ANCOM, care se poate regăsi pe site-ul MADR: http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare 
Rurală >> Implementare PNDR 2014-2020 >> LEADER 2014-2020, precum și pe site-ul ANCOM: 
http://www.ancom.org.ro/- secțiunea Consultare >> Observații. 

 Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanței sau orice alte cheltuieli generate de simpla înlocuire în 
conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 

 Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice/proiectului tehnic, a planurilor de afaceri 
și a studiilor de fezabilitate; 

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

 Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc. 

 Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anume: 
 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
 achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

 

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 7.2 din PNDR. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate 
cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL: 
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1.1 Studiul de fezabilitate (Anexa 2 din Ghidul solicitantului), însoțit de avizul tehnic al INSCC. 
Atenție! În situația în care în Studiul de Fezabilitate se regăsesc informații identice din alte proiecte similare, se poate decide 
diminuarea cheltuielilor de la cap.3 
- Cheltuieli pentru proiectare, sau neeligibilitatea acestora, în cazul în care nu se dovedește o particularizare la specificul 
proiectului. În cadrul documentului se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente: 
- codul CAEN al firmei de consultanță trebuie menționat în Studiul de fezabilitate. 
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoană care le-a întocmit și să poarte ștampila elaboratorului 
documentației. 
- existența „foii de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști condus de un șef de proiect care a 
participat la elaborarea documentației și ștampila elaboratorului. 
- detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare și engineering și capitolul 5 – organizare de șantier prin devize care să 
justifice în detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziții și autorizare plăți. 
- părțile desenate din cadrul secțiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secțiuni etc.), să fie semnate, 
ștampilate de către elaborator în cartușul indicator. 
1.2 Avizul INSCC privind componenta tehnica din cadrul SF 
2. Situațiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului 

depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.  

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de Finanțare se vor 

depune ultimile trei situaţii financiare. 

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac 

solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare.  În cazul în 

care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi 

negativ. 

Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii 

proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.  

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară 

Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de Finanțare Bilanţul – formularul 10, 

anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat 

la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare  

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară 

Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanțare solicitantul 

va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.  

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:  

DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII PROIECTULUI înregistrată la 

Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv  

(inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). 

3. Documente pentru terenurile și clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile :  

Pentru rețele: 

3.1. Acorduri de acces la proprietăți în condițiile Legii nr. 159/2016, dacă este cazul  

și, dacă este cazul, 

3.2. Acorduri de interconectare în condițiile Legii nr. 159/2016. 
Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții: 

3.3. Document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă 
solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de construire: 
- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, 
de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune; 
Sau 
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- drept de creanță dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de construire în baza unui 
contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și acordul expres al proprietarului 
de drept. 
3.4. Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra 
bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 
3.5. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor/orașului întocmit conform legislației în vigoare 
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Minitorul Oficial al 
României (copie după Monitorul Oficial). 
și 
3.6. În situația în care Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public investițiile care fac obiectul proiectului nu sunt 
incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile consiliului 
local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției 
globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii ( este 
suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate). 
4. Certificat de urbanism/Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții. 

5. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM şi alte avize şi acorduri necesare 

investiţiei înainte de semnarea contractului de finanțare. (Anexa 4) 

6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru 

implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): 

• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 

 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăţi; 

• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi; 

• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi, etc.); 

• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 

• nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/orașului/ADI/ONG pentru relaţia cu GAL/AFIR 
în derularea proiectului. 

Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 
7. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea (conf. Anexa 4) 

8. Adeverința de la primărie cu nr. de gospodării/instituții publice/agenți economici în zona albă în care se implementează 
proiectul. 
9. Adresă de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile unde se implementează proiectul de investiții, din care să rezulte 
dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză 
(peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă. 
10. Declarația privind încadrarea în categoria IMM (conf. Anexa 4) 
11.1 Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației în vigoare. 
11.2 Certificat de înregistrare fiscală (pentru entități publice) 
11.3 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

şi 
11.4 Actul de înfiinţare şi statutul ONG (GAL)/ADI și Autorizația GAL 

12. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). 

13. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, 
costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de 
programe de finanțare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru același tip de activitate. 
14. Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în 
care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv 
a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru 
situațiia în care solicitantul FEADR este deja autorizat 
15. Declarație privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați să-și dezvolte propria rețea de acces, în condițiile pieței 
și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul măsurii, în limita capacităților tehnice disponibile (conf. Anexa 4).  
16. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” după 

caz (conf. Anexa 4). 
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17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor 

de minimis (conf. Anexa 4). 

18. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului 

19. Declarație pe propria răspundere a solicitantului prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce privește 

dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică 

necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune.(Anexa 4) 

20. Declarație pe propria răspundere privind raportare către GAL (Anexa 4) 

21. Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (în cazul ONG(GAL) și APL). 

22. Declarație pe propria răspundere privind asigurarea sustenabilității investiției (Anexa 4) 

23. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii 

proiectului. 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix,pe baza unei liste a 

zonelor albe (Lista Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, care se poate regăsi pe site-ul MADR: 

http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală > > Implementare PNDR 2014-2020 >> LEADER 2014-2020, precum și 

pe site-ul ANCOM: http://www.ancom.org.ro/- secțiunea Consultare >> Observații) întocmită și/sau agreată de 

autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM); 

 Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare investiţiei; 

 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de 
investiții; 

 Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu , necesare investiţiei sau să prezinte dovada că a făcut 
demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului; 

 Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie sa o asigure pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final 

persoană fizică sau juridică) este de minimum 30 Mbps, potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020. 

 Proiectul trebuie să conțină un studiu de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului să demonstreze viabilitatea 

investiției. 

 Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanțarea proiectului.  

 Solicitantul nu trebuie să fie întreprindere în dificultate.  

 Investițiile pentru infrastructura de broadband intră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013
1
. 

 În vederea evitării monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor electronice în    banda larga, beneficiarul ajutorului 

„de minimis” va oferi acces în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul acestei 

măsuri, tuturor operatorilor interesați sa-și dezvolte propria rețea de acces, în limita capacităților tehnice disponibile și 

urmare a unei cereri exprese din partea acestora. 

 

Criterii de selecție: 

 Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare din populație care beneficiază de servicii 
TIC; 

 Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru utilizatorul final. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

                                                           
1
 Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis. 
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Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M63/6C. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale 

proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

Nr. crt. Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât 

mai mare din populație care beneficiază de servicii TIC  

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF numărul 

de locuitori deserviți de proiect. 

70 

CS 2 Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de 

transfer al datelor pentru utilizatorul final. 

Se va verifica în documentația tehnico – economică: SF dacă viteza 

de transfer oferită în proiect este mai mare de 30 Mbps. 

30 

Total: 100 

 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 30 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte:  

- Localitățile din Lista Zonelor Albe sunt localități în care pot să existe anumite rețele de comunicații electronice prin intermediul 

cărora se asigură servicii de internet la viteze sub 30 Mbps (servicii de internet care nu satisfac cerințele Agendei Digitale 2020) 

sau alte servicii de comunicații electronice (de exemplu, retransmisia programelor de televiziune). Aceste rețele ar putea fi 

modernizate astfel încât să devină capabile să asigure servicii de internet la viteze peste 30 Mbps. 

- Un solicitant care intenționează să modernizeze o rețea de comunicații electronice pentru a furniza servicii de internet la viteze 

peste 30 Mbps va propune costuri mai reduse în raport cu cele aferente instalării unei noi rețele în bandă largă.  

Astfel, criteriile de departajare a proiectelor care vizează același teritoriu (parțial sau integral) ca de exemplu: costul și tipul 

lucrării. Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se adresează lucrărilor de 

modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

 

MĂSURA 65/6A  -  Sprijin pentru investiții neagricole 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice; 

 Crearea de locuri de muncă. 
 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii și activităţile relevante 
pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activităţii codului CAEN din cererea de finanţare, 
sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepţia achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu 
respectarea prevederilor Ordinului MADR nr.1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 

 Construcţia și dotarea clădirilor; 
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 Construcţia spațiilor de agrement incluzând structuri de primire turistică în valoare de max. 20% din valoarea investiției; 

 Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi; 

 Achiziționarea mijloacelor de transport specializate; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, 
mărci; 

 Înfiinţarea de firme de profil non-agricol; 

 Înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti;  

 Înfiinţarea, dotarea de activități de agrement recreative (trasee turistice; parcuri tematice și de aventuri, amenajări 
areale de echitație, amenajări rafturi și colțuri de prezentare a valorilor locale, centre închiriere echipamente sportive –
biciclete, undițe,ATV-uri,etc, paint-ball, carting, etc.) 

 Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013 

 Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management. 

 Cheltuieli cu elaborarea unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, 
Proiect Tehnic, Plan de Afaceri, document de avizare a lucrarilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile 
legislației în viguare, dacă este cazul; Cheltuielile eligibile purtătoare de TVA pot fi decontate integral în cazul 
solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislației naționale privind TVA-ul. 

Activitatea principală pentru care se solicită finanțare prin măsura 65/6A trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile 
în cadrul măsurii 65/6A (Anexa 5 la Ghidul solicitantului). 
Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se 
regăsesc în Planul de afaceri. 
Anexa 6 la Ghidul Solicitantului cuprinde Lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de 
dotare. 
Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli: 
Cheltuieli cu 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)  
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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.  
Atenție: Tipurile de ambarcatiuni mentionate la punctele a), b),c) vor fi achizitionate doar în scop de agrement!  
Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.  
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. 
 

ACŢIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 Achiziţia de utilaje agricole si echipamente second-hand; 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri; 

 Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale; 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnare a Contractului de Finanțare a proiectului cu excepția, costurilor generale definite 

la art. 45, alin 2 litera c) a Regulamentului (UE) 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anume: 

 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 

dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

 achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 

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

legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

 

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 6.2 din PNDR. 

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

1. Plan de afaceri. 

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și 40), precedente 

anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din 

contul de profit și pierdere ‐ formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0). 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune 

ultimile doua situaţii financiare). 

Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii de finantare. 

sau 

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia 

Financiară (formularul 200), insotita de Anexele la formular, in care rezultatul brut obtinut in anul precedent depunerii proiectului 

sa fie pozitiv (inclusiv 0) 

şi/sau 

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de 

prezentat la depunerea cererii de finanţare; 

sau 

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate 

anterior depunerii cererii de finantare. 

Pot apărea următoarele situații: 

a) În cazul solicitanților infiintati in anul depunerii proiectului, acestia nu vor depune situatiile financiare. 
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b) În cazul in care anul precedent depunerii Cererii de Finantare este anul infiintarii, nu se analizeaza rezultatul operational din 

contul de profit si pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi si negativ. 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus Declaraţia de inactivitate 

(conform legii) la Administraţia Financiară în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul 

va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale si persoane fizice autorizate: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară 

 

3. Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul 

de Afaceri 

Pentru situaţia în care terenul urmează să fie achiziţionat ulterior semnării Contractului de Finanţare documentele de 

proprietate vor fi prezentate la a doua tranşa de plată. 

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, 

se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 

a) Dreptul de proprietate privată 

b) Dreptul de concesiune  

c) Dreptul de superficie. 

De ex: contract de vânzare‐cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb, certificat de 

moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea 

prevede aceasta. 

Documentele trebuie sa fie incheiate în formă autentică de către un notar public (pentru contractul de concesiune nu se 

solicita incheiere notarială). 

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu 

necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, 

ventilatie,etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă (calculată în ani) cel puţin egală cu perioada de 

derulare a proiectului începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz: 

a) dreptul de proprietate privată, 

b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 

e)dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  

f) împrumutul de folosință (comodat)  

g) dreptul de închiriere/locațiune 

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere,  contract de comodat. 

Documentele trebuie sa fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu exceptia contractului de concesiune 

pentru care nu se solicita incheiere notariala. 

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în 

accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. 

In cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresa emisă 

de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. 

In cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă 

emisă de concedent care să specifice: 

‐ suprafaţa concesionată la zi ‐ dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 

diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces; 

‐ situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în 

contract, dacă concesionarul şi‐a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze. 

3.3 Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele 

care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi. 

Atenție! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit) se va 

depune acordul creditorului privind realizarea investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 
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Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în 

coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 

44/2008: 

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în 

proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la 

depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de 

la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea  proiectului de 

către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat 

în formă autentică. 

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de Finanţare în câmpul‘’Alte documente” 

 

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea 

calităţii de membru al gospodăriei agricole care desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de teren mai mici de 0,3 ha. 

5. Pentru întreprinderile care au autorizat codul CAEN propus prin proiect se solicită obligatoriu o Declarație întocmită şi 

asumată prin semnatură de un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată  

activitatea  pentru  care a solicitat finanțare si/sau din care să rezulte că veniturile din activități agricole reprezintă cel puțin 

50% din veniturile de exploatare ale solicitantului. 

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/ PFA, titular 

II, membru IF). 

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 

7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor 

agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

10. Declaraţia privind încadrarea în categoria micro‐intreprinderilor/ întreprinderilor mici (Anexa 4 din Ghidul solicitantului). 

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. 

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis  (Anexa 4 din 

Ghidul solicitantului). 

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria ’’firme în dificultate’’  (Anexa 4 din Ghidul 

solicitantului), semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii. Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii 

cu excepţia PFA‐urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu activitate de mai puţin de 2 ani 

fiscali. 

13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02  (Anexa 4 din 

Ghidul solicitantului) 

16. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași 

sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe SM 6.2. și Măsura 65/6A (Anexa 4 din Ghidul Solicitantului) 

17.  Alte documente (după caz) 

17.1 Declarația pe propria răspundere a solicitantului că va crea minim 1 loc de muncă pentru fiecare 20000 euro sprijin primit 

(dacă este cazul) (Anexa 4 din Ghidul Solicitantului) 

17.2 Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi 

efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății (Anexa 4 din Ghidul Solicitantului) 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  
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Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite; 

 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar activitatea va fi desfășurată în 

teritoriul GAL; 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de primire a sprijinului; 

Alte angajamente: 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin 

producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată 

(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 

 

 

Criterii de selecție: 

 Proiecte care conțin acțiuni ”prietenoase cu mediul”  

 Proiecte cu activitatea de producţie; 

 Solicitantul va respecta cerinţa de creare a minim 1 loc muncă la fiecare 20000 euro sprijin primit; 

 Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani; 

 Proiecte tursitice amplasate în zone cu potențial turistic ridicat; 

 Proiectele ale căror beneficiari indirecţi provin din mai multe UAT-uri. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M65/6A. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale 

proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

Nr. crt. Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Proiecte care conțin acțiuni ”prietenoase cu mediul”  

Se va acorda punctaj dacă în Planul de Afaceri sunt prevăzute acțiuni 

”prietenoase cu mediul” 
15 

CS 2 Proiecte cu activitatea de producţie  

Proiectul vizează activități conform codului CAEN  aferent activității 

de producție 

15 

CS 3 Solicitantul va respecta cerinţa de creare a minim 1 loc muncă la 

fiecare 20000 euro sprijin primit; 

Se va acorda punctaj dacă în Planul de Afaceri este prevăzut faptul 

că solicitantul va crea minim 1 loc de muncă pentru fiecare 20000 

euro sprijin primit, precum și existența Declarației pe propria 

răspundere că va crea minim 1 loc de muncă pentru fiecare 20000 

euro sprijin primit 

25 

CS 4 Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani; 

Se va verifica în copia actului de identitate a reprezentantului legal 

al solicitantului 

25 
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CS 5 Proiecte turistice amplasate în zone cu potențial turistic ridicat 

Vor fi punctate proiectele care se dezvoltă în zone cu potenţial 

turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere 

turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 

octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional Secţiunea a VIII ‐ a ‐ zone cu resurse turistice, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

metodologiei de acordare a punctajului total aferent 

potențialului de dezvoltare turistică . 

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de 

amplasamentul investiţiei, în localități cu concentrare foarte 

mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse. 

5 

CS 6 Proiectele ale căror beneficiari indirecţi provin din mai multe UAT-

uri 

Se va acorda punctaj dacă în Planul de Afaceri sunt prevăzute referiri 

la domiciliul beneficiarilor indirecți ai Măsurii. 

15 

Total 100 

 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 40 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte:  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

1.  CS3 (locuri de muncă nou create) 

2.  CS1 (Proiecte care conțin acțiuni ”prietenoase cu mediul”) 

3.  CS4 (tineri sub 40 ani) 

 

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de procentul 
de comercializare/prestări servicii descrise în PA, în sensul că proiectele cu un procent mai mare vor avea întâietate. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

 

MĂSURA 66/6A  -  Dezvoltarea întreprinderilor neagricole 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice; 

 Crearea de locuri de muncă. 
 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare în cadrul măsurii 
66/6A, Anexa 6 la Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din PNDR. 
Anexa 7 la Ghidul Solicitantului conține lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de 
dotare. 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 

 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea spațiilor de agrement incluzând structuri de primire turistică în valoare de 
max. 20% din valoarea investiției; 

 Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi; 
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 Achiziționarea mijloacelor de transport specializate; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, 
mărci; 

 Modernizarea de firme de profil non-agricol; 

 Modernizarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti;  

 Modernizarea/ dotarea de activități de agrement recreative (trasee turistice; parcuri tematice și de aventuri, amenajări 
areale de echitație, paint-ball, carting, amenajări rafturi și colțuri de prezentare a valorilor locale, centre închiriere 
echipamente sportive –biciclete, undițe, ATV-uri, etc.) 

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 

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 privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305‐/2013; 
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 construcţiimontaj. 
Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli: 
Cheltuieli cu 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. 
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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.  
Atenție: Tipurile de ambarcatiuni mentionate la punctele a), b),c) vor fi achizitionate doar în scop de agrement!  
Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.  
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 SF/MJ.  
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. 
 
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. 

ACŢIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 Achiziţia de utilaje agricole si echipamente second-hand; 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri; 

 Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale; 

 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; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 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). 
 

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 6.4. din PNDR. 
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate 
cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL: 

1. a). Studiul de Fezabilitate, pentru proiectele care prevăd construcții‐montaj respectiv Memoriu Justificativ pentru proiectele 
fără construcții‐montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului). 
Atenţie! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate/MJ informaţii identice din alte proiecte similare, care nu sunt 
specifice proiectului analizat se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3-Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea 
dacă nu se dovedeşte o particularizare la specificul proiectului. 
În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, 
cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va 
întocmi Studiul de Fezabilitate. 
Important! 
În cadrul Studiului de Fezabilitate/MJ se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente: 
‐ cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare 
ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de Fezabilitate/MJ; 
‐ devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le‐a întocmit şi să poarte ștampila 
elaboratorului documentaţiei; 
‐ „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la 
elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului. 
‐ detalierea capitolului 3 pct. 3.3 – Cheltuieli pentru proiectare şi inginerie şi a capitolului 5 – pct. 5.1 Organizare de şantier în ceea 
ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub‐capitol, pentru a putea fi verificate în etapa 
de achiziţii şi autorizare plăţi (doar pt SF); 
‐ părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie 
semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator (doar pt SF); 
‐ în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze 
montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ 
factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”) (doar pt SF) 
‐ devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care propun prestarea de 
servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin 
numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu 
informarea solicitantului. (doar pt SF) 
‐ în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în 
care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie. 
 
În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă 
regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează: 
1b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  
şi  
1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor, 
 
2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și 40), precedente 
anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din 
contul de profit și pierdere ‐ formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0) 
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune 
ultimele doua situaţii financiare. 
Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare. 
sau 
2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată 
la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale 
cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) 
şi/sau 
2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), 
document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; 
Sau 
2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate 
anterior depunerii proiectului. 
Pot apărea următoarele situații: 
a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare. 
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b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional  din 
contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ. 
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară 
Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare sol icitantul 
va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 
Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate: 
Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară 
 
3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor : 
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va 
prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 
a) Dreptul de proprietate privată 
b) Dreptul de concesiune 
c) Dreptul de superficie. 
De ex: contract de vânzare‐cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb,certificat de moștenitor, 
hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta; 
Documentele trebuie să fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru 
care nu se solicită încheiere notarială. 
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită  
lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), 
se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să 
certifice, după caz: 
a) dreptul de proprietate privată, 
b) dreptul de concesiune, 
c) dreptul de superficie, 
d) dreptul de uzufruct; 
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 
f) împrumutul de folosință (comodat) 
g) dreptul de închiriere/locațiune. 
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat. 
Documentele trebuie să fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru 
care nu se solicită încheiere notarială. 
Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea 
Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. 
În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de  
concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. 
În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice: 
‐ suprafaţa concesionată la zi ‐ dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă 
da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces; 
‐ situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare  investiţiilor prevăzute în contract, dacă 
concesionarul şi‐a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze. 
3.3 Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care 
vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi și/sau modernizarea construcțiilor existente. 
Atenţie! 
În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit) se va depune acordul 
creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 
Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF,care deţin în 
coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008: 
“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate 
terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de 
Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi 
declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată 
perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică. 
Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de Finanţare în câmpul ‘’Alte documente” 
4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii de 
membru al gospodăriei agricole, 
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5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/ PFA, titular II, 
membru IF). 
6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 
6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor 
agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 
6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 
11. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 5.1din Ghidul solicitantului) 
Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. 
12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 5.2 din 
Ghidul solicitantului) 
15. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd 
construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie 
a adresei de înştiinţare. 
16. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru 
construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro‐pensiune sau restaurante clasificate conform 
Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008. 
17. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică tip agro‐pensiune sau restaurante clasificate 
conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul 
modernizării/extinderii). 
18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată  de 
persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii. (Anexa 5.3 din Ghidul Solicitantului) 
Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA‐urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor 
cu mai puţin de 2 ani fiscali. 
19. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 5.4 din Ghidul 
solicitantului) 
22. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare solicitantul a obținut venituri 
de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea. 
24. Copie Certificat de inregistrare la Registrul Comerţului. In cazul CMI şi a altor profesii liberale se depune copia după Codul 
Unic de Înregistrare. 
25. Declarație pe propria răspundere privind raportare către GAL (Anexa 5.5 din Ghidul Solicitantului) 
26.Declarație pe propria răspundere privind co-finanțare (Anexa 5.6 din Ghidul Solicitantului) 
27. Declarația pe propria răspundere a solicitantului că va crea minim 1 loc de muncă pentru fiecare 20000 euro sprijin primit 
(dacă este cazul) (Anexa 5.7 din Ghidul Solicitantului) 
28.Alte documente (după caz). 
 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații 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; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte 

negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Criterii de selecție: 

 Proiecte care conțin acțiuni ”prietenoase cu mediul”;  

 Proiecte cu activitatea de producţie; 

 Solicitantul va respecta cerinţa de creare a minim 1 loc muncă la fiecare 20000 euro sprijin primit; 

 Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani; 
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 Proiecte tursitice amplasate în zone cu potențial turistic ridicat; 

 Proiectele ale căror beneficiari indirecţi provin din mai multe UAT-uri. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M66/6A. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale 

proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

Nr. crt. Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Proiecte care conțin acțiuni ”prietenoase cu mediul”  

Se va acorda punctaj dacă în SF/MJ sunt prevăzute acțiuni 

”prietenoase cu mediul” 

15 

CS 2 Proiecte cu activitatea de producţie  

Proiectul vizează activități conform codului CAEN  aferent 

activității de producție. 

15 

CS 3 Solicitantul va respecta cerinţa de creare a minim 1 loc muncă 

la fiecare 20000 euro sprijin primit; 

Se va acorda punctaj dacă în Planul de Afaceri este prevăzut 

faptul că solicitantul va crea minim 1 loc de muncă pentru fiecare 

20000 euro sprijin primit, precum și existența Declarației pe 

propria răspundere că va crea minim 1 loc de muncă pentru 

fiecare 20000 euro sprijin primit. 

25 

CS 4 Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani; 

Se va verifica în copia actului de identitate a reprezentantului 

legal al solicitantului. 

25 

CS 5 Proiecte turistice amplasate în zone cu potențial turistic ridicat 

Vor fi punctate proiectele care se dezvoltă în zone cu 

potenţial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct 

de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII ‐ a ‐ zone cu 

resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și a metodologiei de acordare a punctajului total 

aferent potențialului de dezvoltare turistică . 

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de 

amplasamentul investiţiei, în localități cu concentrare foarte 

mare de resurse și în localități cu concentrare mare de 

resurse. 

5 

CS 6 Proiectele ale căror beneficiari indirecţi provin din mai multe 

UAT-uri 

Se va acorda punctaj dacă în Planul de Afaceri sunt prevăzute 

referiri la domiciliul beneficiarilor indirecți ai Măsurii. 

15 
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Total 100 

 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 40 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte:  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

1.  CS3 (locuri de muncă) 

2.  CS1 (Proiecte care conțin acțiuni ”prietenoase cu mediul”) 

3.  CS4 (tineri sub 40 de ani)  

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de valoarea 
eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

------------
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Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție): 

GAL / Asociaţia  Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni va publica Raportul de Selecţie  pe pagina de web proprie - 
www.leadertarnavamica.ro cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării Raportului de Selecţie. 

Cel târziu în ziua următoare de la aprobarea Raportului de Selecţie, GAL / Asociaţia  Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni va notifica 
solicitanții în scris, prin email sau alte căi de comunicare cu confirmare de primire, asupra rezultatelor procesului de selecţie 

.  

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 

Sediu: Orașul Sângeorgiu de Pădure, P-ța Rhedey Claudia, nr.1 

email: kktt.leader@gmail.com 

Site: www.leadertarnavamica.ro 

Tel: 0786 899072, 0786 899073, 0786 899074, 0786 899075 

 

 


