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A P E L  D E  S E L E C Ţ I E   
cu nr. de referinţă 3/2021 

 
 

GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni prin APELUL DE SELECŢIE cu nr. de referinţă 3/2021 în perioada 
27 septembrie 2021 – 26 octombrie 2021 deschide sesiune a cererii de proiecte aferent  Măsurii cuprinsă 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: 
 

   Măsura SDL Beneficiari eligibili 

Fonduri 
nerambursabile 

disponibile 
euro 

Valoarea 
maximă eligibilă 

a unui proiect  
euro 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

euro 

Ajutor 
public 

% 
 

66/6A „Dezvoltarea 
întreprinderilor 

neagicole” 

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

din teritoriul GAL 

120.000 42.857.15 30.000 
70% 

90% 

 

 
Depunerea proiectelor aferent Măsurii se va face în perioada: 27.09.2021 - 26.10.2021, 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 26.10.2021, ora 15:00. 
Ghidul Solicitantului și Anexele acestora pentru 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 Ghidului Solicitantului aferent acestei 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. 
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Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor: 

 Perioada depunerii proiectelor: 27.09.2021 – 26.10.2021;  

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

 Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 19.11.2021;  

 Termen de contestații 5 zile lucrătoare, până în data de: 26.11.2021; 

 Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile lucrătoare, până în data de: 07.12.2021, data publicării 
Raportului de rezolvare a contestațiilor; 

 Publicarea Raportului de Selecție se face în data de: 09.12.2021 

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. 
 

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; 

 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; 

 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. 

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; 
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c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare; 
d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii; 
e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de 
construcţii‐montaj. 
Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)‐ e) şi vor fi 
decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. 
Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în 
cadrul primei tranşe de plată. 
Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)‐e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii‐montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care 
prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii montaj. 
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)  

c) ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barcă cu motor și barca cu vele si motor destinate transportului 

turistilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 464 din 30 iunie 2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi 

motovehiculele nautice. 
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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. 
 

 ACȚIUNI/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. 

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. 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 unică privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată 
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la Administraţia Financiară (formularul 212) 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 unică privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 212), 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. 

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 Declarație Unică, 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 solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, CMI și alte profesii liberale: 

Declarație unică 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. 
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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, 

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. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va implementa proiectul în maxim 12 luni de la semnarea 

contractului de finanțare (dacă este cazul) (Anexa 5.9 din Ghidul Solicitantului). 

17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu a obținut finanțare prin intermediul sM 6.2, 6.4 sau prin 

măsurile similare finanțate prin sM 19.2. (dacă este cazul) (Anexa 5.10 din Ghidul Solicitantului). 
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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-finanțarea (Anexa 5.6 din Ghidul Solicitantului) 

27. Declarația pe propria răspundere a solicitantului că va crea minim 1 loc de muncă (dacă este cazul) (Anexa 5.7 

din Ghidul Solicitantului) 

28. Declarația pe propria răspundere privind desfășurarea activității pe teritoriul GAL Târnava Mică-Bălăușeri-

Sărățeni (Anexa 5.8 din Ghidul Solicitantului) 

29. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

30.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. 

Notă: Metodologia de verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate este detaliată în E66 - Fișa de verificare a eligibilității. 

Criterii de selecție: 

 Proiecte care propun cel puțin o acțiune ce vizează protecția mediului; 
 Proiecte cu activitatea de producţie 

 Solicitantul va respecta cerinţa de creare a minim 1 loc muncă; 
 Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani 
 Perioada de implementare a proiectelor 

 Proiectele ale căror beneficiari indirecţi provin din mai multe UAT-uri 
 Principiul accesului la finanțare  

Notă: Metodologia de verificare a criteriilor de selecție este detaliată în S66 - Fișa de evaluare a criteriilor de selecție. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 
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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 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 

CS1 Proiecte care propun cel puțin o acțiune ce vizează protecția 

mediului; 

Vor fi punctate proiectele care propun cel puțin o acțiune ce 
vizează protecția mediului. (ex: panouri fotovoltaice, acțiuni de 
eficientizare energetică, acțiuni de reciclare, reutilizarea 
reziduurilor în alte activități de producție ale solicitantului, 
echipamente ”prietenoase cu mediul”, etc.). Colectarea 
selectivă a deșeurilor nu va fi punctată la acest criteriu. 

10 

CS2 Proiecte cu activitatea de producţie  

Proiectul vizează activități conform codului CAEN  aferent 
activității de producție 

15 

CS3 Solicitantul va respecta cerinţa de creare a minim 1 loc 

muncă; 

Se va acorda punctaj dacă în SF/MJ este prevăzut faptul că 
solicitantul va crea minim 1 loc de muncă, precum și existența 
Declarației pe propria răspundere că va crea minim 1 loc de 
muncă. 

15 

CS4 Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani; 

Se va verifica în copia actului de identitate a reprezentantului 
legal al solicitantului vârsta acestuia. 

10 

CS5 Perioada de implementare a proiectelor; 

Acest criteriu va fi punctat pentru proiectele care își propun o 
perioadă de implementare a proiectului de maxim 12 luni de 
la data semnării contractului de finanțare, prin existența 
Declarației pe propria răspundere că va implementa 
proiectul în maxin 12 luni. 

20 

CS6 Proiectele ale căror beneficiari indirecţi provin din mai multe 

UAT-uri 

Se va acorda punctaj dacă în SF/MJ sunt prevăzute referiri la 
domiciliul beneficiarilor indirecți ai Măsurii. 

5 

CS7 Principiul accesului la finanțare 

Punctajul va fi acordat pentru solicitanții care nu au obținut 
finanțare prin intermediul sM 6.2, 6.4 sau prin măsurile 
similare finanțate prin sM 19.2. 

25 

Total 100 

 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 40 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 (locuri de muncă) 
2.  CS5 (perioada de implementare a proeictului ) 
3.  CS1 (protecția mediului)  
În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie 
de valoarea profitului din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare, în sensul că solicitanții care au 
profit din exploatare mai mare vor avea întâietate. 
 

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

------------ 

 

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 


