APEL DE SELECT
SELECTIE
ECTIE NR. 01/2018
MASURA 6.2/6A INVESTITII IN DEZVOLTAREA TURISMULUI






Data lansarii apelului de selectie:
selectie 07.05.2018
Data limita de depunere a proiectelor:
proiectelor: 11.06.2018
11.06.2018 orele 12,00
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:
proiectele:
Locul de depunere al proiectelor: sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara HateguluiHategului-Tinutul
adurenilor GAL din Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN)
Intervalul
Intervalul orar: de luni pana vineri
vineri intre orele 10:0010:00-18:00 iar in ultima zi pana la ora 12:00.

ATENTIE! Dos
Dosarul cererii de finantare se va depune in mod obligatoriu de catre solicitantul finantarii.


Fondul disponibil alocat: 356.083
356.083 Euro in aceasta sesiune, cu urmatoarele precizari:



Valoarea maximă a unui proiect nu poate să depășeasc
depășească
șească suma de 60.000 euro contribuție
contribuție publică.
publică. Rata
maximă a sprijinului, contribuție publică, este de 70-90%, respectiv:
 intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru fermierii care îşi diversifică
activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.
Pentru fermieri intensitatea sprijinului nerambursabil este de 90%, în cazul în care aceștia sunt:
 persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN autorizat să fie
aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA/ANSVSA/Registrul agricol, cu cel puțin 12
luni consecutive înaintea depunerii Cererii de Finantare și solicitantul a obținut venit brut din care
veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit brut în anul precent depunerii
Cererii de finanțare;
 persoane juridice-micro întreprinderi și întreprinderi mici care desfășoară activitatea agricolă (codul
CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA/ANSVSA/Registrul
agricol, cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare și solicitantul a obținut
venituri din exploatare, din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total
venituri din exploatare, în anul precent depunerii Cererii de finanțare.
Prin urmare
urmare pentru a beneficia de intensitatea sprijinului nerambursabil este de 90%, in Registru
agricol/Registrul ANSVSA/Registrul unic de identificare APIA trebuie sa se regaseasca fermierul, in
speta persoana fizica autorizata (PFA)/II/IF.
Pentru cazurile descrise mai sus, intensitatea sprijinului este 90%. Nu există intensităţi intermediare!
Sprijinul va fi acordat sub formă de rambursarea cheltuielilor eligibile plătite efectiv pentru finanțarea
activitatilor în domeniul turismului în teritoriul LEADER.

Plata in avans cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 63 al Regulamentului CE nr. 1305/2013.

 Modelul Cereriii de finantare
Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în
format electronic pe site GAL http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/
standard.
Cererea de Finanţare trebuie însoţita de anexele prevăzute în modelul standard
Pentru elaborarea Cererii de Finanţare în afară de prezentul ghid, se va avea în vedere fişa măsurii 6.2/6A şi
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Tara Hategului-Tinutul Padurenilor, disponibila pe pagina de internet
http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/
Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în
modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de
anexat la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele precizate în modelul-cadru.
Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea
documentelor suport în altă ordine decât cea specificatăetc.) va conduce la respingerea Dosarului Cererii de
Finanțare.
Finanțare.
Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a
acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care
va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul
contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.
Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare
Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare aparține
solicitantului.
solicitantului.



Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului, în
conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL, Cererii de Finantare si Ghidului solicitantului în
vigoare la momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute in Ghidul
Solicitantului si pot fi descarcate de pe site-ul www.tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro.

finanţare::
Documentele necesare la depunerea cererii de finanţare
1a. Studiu de fezabilitatefezabilitate atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru proiectele fără
construcții-montaj..
În cadrul Studiului de fezabilitate 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;
- 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 – „Proiectare şi inginerie” şi pct. 3.5 – „Consultanţă” (conform HG 28/2008)

sau capitolului 3 - pct. 3.5 – „Proiectare” şi pct. 3.7 – „Consultanţă” (conform HG 907/ 2016), 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;
- 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;
- 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”)
- 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.
- 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,
existente la Studiul de Fezabilitate se ataşează:
1a) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente
1b) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate),
2.1 Situaţiile financiare (bilanţ–formularul 10, contul de profit şi pierderi-formularul 20, formularele 30 și 40),
precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operaţional
(rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0).
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de
finanțare se vor depune ultimile doua situaţii financiare. Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii
cererii de finantare.
sau
2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din
din România în anul precedent depunerii proiectului,
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);
221)
sau
2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară,
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 suituatiile financiare.
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 finanțare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia
Financiară.

Pentru întreprinderi
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 pentru terenurile și/sau clădi
clădirile
ădirile aferente realizării investițiilor
investițiilor :
construcție
ție sau achizitia de utilaje/echipamente cu
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construc
montaj,
montaj se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:
a) Dreptul de proprietate privată
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui
act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate,
precum:
- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație,
schimb, etc;
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de
partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;
b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care
acoperă o perioadă de cel puțin
puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare
asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție
prevăzute prin proiect, în copie.
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să
specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.
În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care
să specifice:
- suprafaţa concesionată la zi
- dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute
în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.
c)) Dreptul de superficiesuperficie- contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul
depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul
titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.
Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente privind
înscrierea imobilelor în evidențele
evidențele de cadastru și carte funciară
funciară (extras de carte funciară pentru informare din
care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară
funciară emisă de OCPI),
OCPI în
termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).
achiziție
ție de mașini și/sau utilaje
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizi
utilaje fără montaj sau al căror montaj
nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă,

canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani
începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz:
a) dreptul de proprietate privată,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;
f) împrumutul de folosință (comodat)
g) dreptul de închiriere/locațiune.
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.
Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie
interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.
Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de mai jos:
A. vor fi depuse în copie și însoțite de:
de
- Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară
(extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum
și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30
de zile înaintea depunerii proiectului)
SAU
B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publica sau dobandite
dobandite
printr--o hotarare judecatoreasca.
printr
Atenție!
Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public.
Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini ( ipotecat în vederea
constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare
a creditului.
Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanțare în cazul PFA,II, IF,
care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la
autorizarea conform OUG 44/2008:
“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale sau Întreprinderi Familiale, care
deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este
necesar să prezinte la depunerea Cererii de finanțare, documentul prin care a fost dobândit terenul de
persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul
referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a
contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică. Aceste documente vor
fi adăugate la Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente”.
4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” pentru
dovedirea calităţii de fermier sau membru al gospodăriei agricole.

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat
majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF).

unic/asociat

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.
solicitantului
6.1 Hotărâre 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;
6.3 6.3 Certificat constatator eliberat de catre ONRC cu maxim 30 zile inaintea depunerii proiectului.
Certificatul constatator prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde cel putin următoarele informaţii: denumirea
(firma); numărul de înregistrare în registrul comerţului; codul unic de înregistrare; starea firmei; forma
juridică; sediul social/profesional si punctele de lucru; durata de funcţionare; obiectul de activitate - domeniul
şi activitatea principală; capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale; asociaţii, datele
de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul
social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume
colectiv); administratorii/Membrii Consiliului de administraţie şi Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii
Consiliului de supraveghere şi Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata
mandatului cu puterile conferite; cenzorii/auditorii financiari; sediile secundare; activităţi şi sedii autorizate;
indicatorii din situaţiile financiare anuale; alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări
penale.
7. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal- persoana fizica
8.1 Certificat de atestare fiscal pentru intreprindere
8.2 Certificat de atestare fiscal pentru reprezentantul legal
Certificatele vor fi emise de catre Directia Generala a Finantelor Publice si de Primariile pe raza carora isi au
sediul social si punctele de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si, daca
este cazul, graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat.
9. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul
solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.
10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor
ajutoarelor de
minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)
11. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construiruire 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.
12. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru
construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau
restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28
octombrie 2008
13.
13 Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau
restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28
octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii.

14. 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 6.3).
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.
15. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02
(Anexa 6.4)
16. 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.
17. Anexe
17.1. Declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL (Anexa 13)
17.2 Declaratie privind crearea de locuri de munca (Anexa 14)
17.3 Declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR (Anexa 15)
17.4 Declaratie incadrare in HG 226/2015 (Anexa 16)
17.5 Declaratie inregistrare in Registrul debitorilor (Anexa 17)
17.6. Declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare (Anexa 18)
17.7. Declaratie privind conditiile artificiale (Anexa 19)
18. Alte documente (după caz).
In categoria “Alte documente” se incadrează şi Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale
protejate, in cazul in care activitate apropusă prin proiect impune.
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al
acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Verificarea dosarului cererii de finanţare la nivelul GAL
Verificarea conformitatii cererii de finantare
Verificarea conformitatii Cererii de finanţare se face de către GAL Tara Hategului-Tinutul Padurenilor și vizează
controlul documentelor depuse de solicitant, pe baza Formularului ”Fișa de verificare a conformității”.
Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanţare, astfel:
- dacă este corect completată;
- dacă este numerotată, ștampilată etc;
- dacă este prezentată atât în format tipărit cât şi în format electronic;
-

dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în forma solicitată, precum şi valabilitatea
acestora (dacă este cazul).
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare, care sunt
descoperite de experţii verificatori ai GAL TH-TP, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate
de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii
de Finanţare.
Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate
redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.
Aceeaşi cerere de finanțare
finanțare poate fi declarată
declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi sesiune de
proiecte.
După verificare pot exista două variante:
- Cererea de finanțare este declarată neconformă;
- Cererea de finanţare este declarată conformă;
Cererile de finanţare conforme vor trece la etapa de verificare a eligibității.
Verificarea eligibilitatii cererii de finantare
Verificarea Dosarului cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează pe baza Fișei de verificare a
eligibilitații proiectului, de catre expertii evaluatori.
Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:
• verificarea eligibilităţii solicitantului;
• verificarea criteriilor de eligibilitate;
• verificarea planului de afaceri și a documentelor anexate;
Verificarea se face pe baza documentelor depuse de Solicitant.
IMPORTANT! Evaluatorii GAL pot solicita documente sau informaţii suplimentare oricând, pe parcursul
verificărilor proiectului, daca se consideră că este necesar.
Evaluatorii au la dispoziți maxim 30 zile lucratoare pentru evaluarea proiectelor depuse, la care se adaugă
răspunsul la informații suplimentare, dacă este cazul.
Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații suplimentare solicitanților iar aceștia au
obligația sa răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în sens contrar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.
Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații suplimentare nu pot fi folosite
pentru suplimentarea punctajului.
Clarificările admise vor face parte inregrantă din cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat.
În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii
răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
După verificare pot exista două variante:
- Cererea de Finanţare este declarată eligibilă;
- Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.
Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare
Verificarea pe teren
Verificarea pe teren se poate realiza de către entităţile care instrumentează cererea de finanţare, respectiv:
• GAL Tara Hategului-Tinutul Padurenilor- in cazul proiectelor in care se impune sau exista suspiciuni de
nereguli;
• OJFIR;
• CRFIR;
• AFIR nivel central - pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj.
In cazul in care GAL va proceda la verificarea in teren a proiectului, solicitantul va fi notificat cu privire la acest
aspect.

Verificarea criteriilor de selectie
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, a
documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.
Rezultatele verificarii vor fi consemnate in Fisa de verificare a criteriilor de selectie.
Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL.
Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare:
În urma verificărilor privind evaluarea generală a proiectului, pot exista urmatoarele situaţii:
• proiectul este eligibil si selectat;
• proiectul este eligibil şi neselectat;
• proiectul este neeligibil.

AFIR va lansa un anunț
anunț de deschidere a sesiunii continue de primire de cereri de finanțare,
finanțare, finanțate prin
Submăsura 19.2, care va fi publicat pe sitesite-ul AFIR (www.afir.info).
Cererile de Finanțare
Finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLINSLIN-OJFIR.
OJFIR
La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia.
În cazul în care solicitantul dorește,
dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să
să depună proiectul.
Verificarea realizata de catre GAL pentru cererile de finantare depuse de solicitanti este detaliata in
„Procedura de evaluare si selectie”, postata pe site GAL http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/
Verificările vor fi în conformitate
conformitate cu criteriile de selecție
selecție și punctajele aferente stabilite în prezentul ghid.
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării
disponibile pentru selecţia periodică.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcție de criteriile de departajare.

Atenție!
Atenție! Criteriile de selecție și de departajare sunt descrise in cadrul capitolului 3.4 Selecția proiectelor din
prezentul ghid.
Selecția
Selecția proiectelor se va realizain cadrul Comitetul de Selecție, ulterior întocmirii unei liste a proiectelor
declarate eligibile și a realizării unei propuneri de punctaj pe fiecare proiect, conform formularului Fișa
Fișa de
verificare a criteriilor de selecție.
selecție.
Toate verificările se realizează în baza unor fișe
fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de
experții
site--ul GAL,
experții evaluatori.Toate fișele de verificare elaborate la nivelul GAL se vor gasi pe site
http://tarahateguluihttp://tarahategului-tinutulpadurenilortinutulpadurenilor-gal.ro/
Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi
semnate de către doi experți angajați în cadrul GAL.
Conditiile de eligibilitate care trebuie indeplinite de catre solicitant pentru acordarea sprijinului nerambursabil
in cadrul masurii 6.2/6A, in conformitate cu prevederile din fisa masurii, sunt:
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul are obligatia de a crea cel putin un loc de munca cu norma intreaga

 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL;
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
 Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii
tehnico-economice;
 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
Atenție!
Atenție! Sediul social sau punctul de lucru/punctele de lucru unde se realizează
realizează investiţia pentru care se solicită
finanțare
finanțare trebuie să
să fie situate în teritoriul GAL.
IMPORTANT! In cadrul studiului de fezabilitate si a cereri de finantare se va mentiona NUMARUL DE
LOCURI DE MUNCA NOU CREATE de catre solicitant.
Solicitantul are obligatia de prevedea in cadrul proiectului crearea a cel putin un loc de munca cu norma
intreaga. In situatia in care aceasta prevedere nu se regeseste in cadrul studiului de fezabilitate si a
cererii de finantare proiectul va fi respins de catre GAL.
Locurile de muncă nou create sunt indicatori obligatorii. GAL va efectua verificari in acest sens si va
solicita beneficiarului finantarii furnizarea documentelor care atesta crearea unui nou loc de munca.
In adresa MADR, DGDR AM PNDR nr. 233485/29.09.2017 sunt mentionate urmatoarele:
„-pentru
pentru a fi considerat un loc de munca nou creat, durata contractului
contractului trebui sa fie de minim un an sau
mai mare (ex. un contract inchetiat pe o durata de 6 luni va reprezenta 0.5 din valoarea indicatorului);
- daca un loc de munca existent cu jumatate de norma este transformat intr-un loc de munca cu norma
intreaga, valoarea indicatorului este de 0.5 (se considera crearea unei jumatati de loc de munca);
-locurile de munca existente la momentul depunerii cererii de finantare nu constituie locuri de munca
nou create;
-se vor considera doar locurile de muncă nou create, cee ce exclude locurile de munca mentinute;
-activitatea de voluntariat nu se consideră crearea de locuri de muncă, însă formele de autoangajare
sunt incluse. Prin urmare, orice forma de autoangajare definita in baza legislatiei nationale (PFA, II, IF)
poate fi luată în considerare la cuantificarea locurilor de muncă nou create”.
In nota de clarificari a MADR, DGDR AM PNDR nr. 216/15.02.2018 sunt mentionate urmatoarele:
“In cazul PFA si II,
II daca se incadreaza in categoria de start-up (intreprindere infiintata in anul depuneri
cererii de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, dar care nu a desfasurat
activitate pana in momentul depunerii acesteia), titularul PAF si II poate fi considerat loc de munca nou
creat cu conditia ca aceasta sa fie mentionata in planul de afaceri/proiect ca loc de munca propus, la
care se pot adauga si celelalte locuri de munca previzionate in proiect, pentru care se vor incheia
contracte de munca cu terte persoane.
In cazul IF, daca se incadreaza in categoria start-up, membrii unei familii semnatari ai acordului de
constituire pot fi luati in calcul la cuantificarea locurilor de munca cu aceasi conditie antementionata,
respectiv ca acestia sa fie mentionati in planul de afaceri/proiect ca loc de munca propus.
Dupa implementarea obiectivelor proiectului, locurile de munca nou create vor fi demonstrate prin
declaratiile financiare si documentele fiscal ale membrilor semnatari ai acordului de constituire”
In cazul in care solicitantul PFA, II nu se incadreaza in categoria de startup, vor fi cuantificate doar

locurile de munca propuse prin proiect pentru care se vor incheia contracte de munca.
In cazul SRL vor fi cuantificate doar locurile de munca propuse prin proiect pentru care se vor incheia
contracte de munca, dupa data semnarii contractului de finantare.
In cazul orcarei forme de autoangajare (titular PFA, titular II, membrii semnatari ai acordului de
constituire IF) se va avea in vedere obligativitatea pastrarii de catre beneficiar a unei evidente a
programului de lucru si a perioadei de timp lucrate in vedrea desfasurarii activitatii specific, de ex. sub
forma unei foi de prezenta (pontaj) sau a unui document cu valoare echivalenta.
La depunerea cererii de finantare, solicitantul va completa Anexa nr. 14 la prezentul ghid “Declaratie pe
proprie raspundere privind agajamentul solicitantului de a crea locuri de munca prin proiect” prin care
se obliga, ca daca proiectul va fi selectat pentru finantare, va crea cel putin un loc de munca cu norma
intreaga.
Solicitantul isi asuma integral responsabilitatea crearii
crearii unui nou loc de munca.
munca.
Suplimentar faț
față de criteriile de eligibilitate mentionate mai sus, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile
condițiile
generale de eligibilitate in conformitate cu manualul de procedura pentru implementarea sub masurii 19.2
precum si prevederile aplicabile măsurilor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.
Se verifică dacă:
 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru
FEADR
 Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare în cadrul masurilor de finantare din SDL GAL Tara
Hategului-Tinutul Padurenilor, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen
dovada cofinanțării solicitată prin Notificarea privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea
contractului de finanţare
 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile
proiectului
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL
 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță
alimentară.
Evaluarea și selectarea proiectelor se va face conform „Procedurii de evaluare și selectare a proiectelor„
proiectelor„ astfel:
Proiectele se vor depune în cadrul unei sesiuni de depunere lansate, se vor înregistra la sediul operational GAL
TH-TP, iar conformitatea acestora se va realiza la data depunerii proiectului de catre solicitant în baza Fișei
Fișei de
verificare a conformită
conformității
ormității (FORMULAR F1L GAL THTH-TP).
TP).
Verificarea conformității constă în verificarea Cererii de finanţare:
- dacă este corect completată;
- dacă este numerotată, ștampilată etc;
- dacă este prezentată atât în format tipărit cât şi în format electronic;
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în forma solicitată, precum şi valabilitatea
acestora (dacă este cazul).
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare, care sunt
descoperite de experţii verificatori ai GAL TH-TP, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate
de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii
de Finanţare.

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.
Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate
redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.
Aceeaşi cerere de finanțare
finanțare poate fi declarată
declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi sesiune de
proiecte.
După verificare pot exista două variante:
- Cererea de finanțare este declarată neconformă;
- Cererea de finanţare este declarată conformă;
Cererile de finanţare conforme vor trece la etapa de verificare a eligibității.
GAL TH-TP evalueaza documentele și selecteaza proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în
cadrul unui proces de selecție transparent. Pentru toate măsurile, GAL TH-TP va aplica criterii de selecție
adecvate specificului local, în conformitate cu prevederile SDL. GAL TH-TP va avea în vedere aplicarea
criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor
din cadrul strategiei, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de
eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus.
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL TH-TP, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL,
vor verifica eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate
verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL THTP, datate și semnate de experții evaluatori și asumate de către experții GAL TH-TP.
În situația în care, verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate presupune utilizarea de
către experții evaluatori a unor documente/ baze de date de uz intern ale Agenției (de ex.: Registrul electronic
al cererilor de finanțare, Registrul debitorilor, Buletinul Procedurilor de Insolvență etc.), se va proceda astfel:
- GAL TH-TP va transmite o solicitare către OJFIR de care aparține, prin care va solicita informațiile menționate
în cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare evaluării proiectelor;
- experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul OJFIR vor efectua verificările prin accesarea
documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL, prin intermediul unei adrese de transmitere,
rezultatele în termen de maxim 2 (două) zile de la data înregistrării solicitării.
Codificarea specifică a Cererii de finanțare, prevăzută în cadrul Manualului de procedură pentru
implementarea Sub-măsurii 19.2, nu intră în atribuțiile GAL.
Eligibilitatea se va verifica în baza Fișei
Fișei de verificare a eligibilită
eligibilității (FORMULAR F2L GAL THTH-TP) de către experții
experții
evaluatori.i. Evaluatorii au la dispoziție maxim 30 zile lucratoare pentru evaluarea fiecărui proiect, la care se
evaluator
adaugă si răspunsul la informații suplimentare, dacă este cazul.
Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații suplimentare de maxim doua ori
solicitanților (se va folosi F4L GAL THTH-TP - Fișa
Fișa de solicitare informații suplimentare),
suplimentare iar aceștia au obligația sa
răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în sens contrar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

2. Verificarea criteriilor de eligibilitate

EG1EG1- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
In conformitate cu fisa masurii 6.2/6A, beneficiari directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar
nerambursabil sunt:
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii
deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice
neautorizate
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural.
Atenție!
Atenție! ! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul masuri 6.2/6A „Investitii in dezvoltarea turismului„ în funcție de
forma de organizare sunt:
 Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările
și completările ulterioare;
 Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
 Societate în nume colectiv –SNC - înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu
modificările și completările ulterioare;
 Societate în comandită simplă –SCS - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi
completările ulterioare);
 Societate pe acţiuni–SA - înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările
ulterioare;
 Societate în comandită pe acţiuni–SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
 Societate cu răspundere limitată1– SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu
 modificările şi completările ulterioare;
 Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere
in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
 Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de
consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 Cooperativă agricolă de grad 12 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și
1

În categoria SRL-uri este inclusă și micro-întreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant ("societate cu răspundere limitată
- debutant" sau "S.R.L. - D."). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru micro-întreprinderile nouînfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi
cu răspundere limitată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Acordarea sprijinului nerambursabil prin masura 6.2/6A pentru această categorie de solicitanţi se va face cu respectarea criteriilor
privind încadrarea în ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum şi în legislaţia naţională în vigoare,
respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani consecutivi
2
A se vedea: art. 4 alin. (2) din legea cooperației: Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociaţii de persoane fizice şi persoane
fizice autorizate definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare

completările ulterioare.
Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să
fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în teritoriul GAL (atât sediul social, cât şi
punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL). Numai punctele de lucru aferente
activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban. Sunt eligibili în cadrul măsurii 6.2/6A, numai solicitanţii
înscrişi la ONRC.
Se va bifa caseta „DA” corespunzatoare categoriei in care se incadreaza solicitantul.
Daca in urma verificarii documentelor conform metodologiei se constata respectarea conditiilor impuse,
expertul bifeaza „DA” pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate.
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi
declarata neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.
EG2 - Solicitantul are obligatia de a crea cel putin un loc de munca cu norma intreaga.
Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi
declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.
EG3finanțare
țare trebuie să
EG3- Localizarea proiectului pentru care se solicită finan
să fie în teritoriul GAL
EG4 – Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura coco-finantarea investitiei
EG5 – Viabilitatea economica a investitiei trebuie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnicotehnicoeconomice
EG6 - Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate
3. Verificarea bugetului indicativ
4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor
5. Verificarea Planului financiar
6. Verificarea indicatorilor de monitorizare
7. Solicitantul a creat condiții
condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plă
plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj
care contravine obiectivelor măsurii
8. Verificarea domeniilor de intervenţie
Expertul va completa domeniile de intervenţie specifice proiectului.
DomeniuI
omeniuI principal – Domeniul de Interventie 6A Facilitarea diversificării, a înființ
înființării și a dezvoltării
dezvoltării de
întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă
muncă
9. Decizia referitoare la eligibilitatea
eligibilitatea proiectului
Toate verificările efectuate de către evaluatori (fie că sunt experți
experți externalizați sau experți GAL) vor respecta
principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți.
experți. În cazul serviciilor de evaluare
externalizate, fișele
fișele de verificare
verificare vor fi semnate și de către
către experții
experții GAL THTH-TP.
De asemenea, dacă se consideră necesar experții evaluatori pot efectua vizite în teren, alaturi de alti angajati
GAL TH-TP, în scopul asigurării că datele și informațiile cuprinse in dosarul cererii de finantare corespund cu
elementele existente la amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea

condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai
după verificarea pe teren.
În cazul în care GAL TH-TP va proceda la verificarea în teren a proiectului solicitantul va fi notificat cu privire
la acest aspect, si la finalul vizitei in teren, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei
Fișei de verificare pe teren - F5L
GAL THTH-TP.
TP
Metodologia de verificare este disponibila pe sitesite-ul www.tarahategului
www.tarahateguluitarahategului-tinutulpadurenilortinutulpadurenilor-gal.ro
in cadrul Manualului de procedura al Asociatiei Microregiunea Tara HateguluiHategului-Tinutul Padurenilor GAL.
Procedura de evaluare și selectare a proiectelorse
proiectelor poate consulta pe pagina web a GAL TH-TP
http://tarahategului-tinutulpadurenilor-GAL TH-TP .ro/
In ceea ce priveste Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) a Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul
padurenilor GAL TH-TP, redam integral textul din SDL care se refera Procedura de evaluare si selectie a
proiectelor depuse in cadrul SDL, respectiv capitolul XI
Selecția
Selecția proiectelor se efectuează
efectuează de către GAL THTH-TP și parcurge în mod obligatoriu toate etapele prevăzute
prevăzute
în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobat
aprobatăă de către
DGDR AM PNDR inclusiv etapa de soluțio
soluționare
ționare a contestațiilor.
contestațiilor.
Prezenta procedura de evaluare si selectie a proiectelor din cadrul SDL a fost elaborata in conformitate cu
procedura similara aferenta perioadei 20072007-2013/2015 si actualizata cu prevederile actuale; precizam ca GAL
THprecedent.
TH-TP nu a inregistrat nereguli si contestatii in exercitiul financiar precedent
Procedura de selectie elaborata de GAL TH-TP cuprinde informatii referitoare la componenta si obligatiile
Comitetului de Selectie (CS) si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor (CSC), informatii privind primirea,
evaluarea, selectia proiectelor, rapoarte de selectie, alte informatii relevante.
GAL TH-TP lansează pe plan local, prin publicare pe site-ul propriu, afișare la sediul GAL TH-TP și la sediile
OJFIR și CDRJ și folosind mijloacele mass-media, apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise
în strategie.
CS este alcatuit din 7 membrii ai parteneriatului (2 UAT, 2 mediul privat, 3 societatea civila), din care peste
51% mediul privat, societatea civila (inclusiv persoane fizice) si sub 50% public. Pentru fiecare membru al
comitetului de selectie s-a stabilit un membru supleant. CS este validat de catre organele de decizie si control
ale GAL TH-TP : Consiliul Director.
CSC este alcatuit din 7 membrii ai parteneriatului, alti decat membrii CS, respectand structura CS, respectiv
peste 51% mediul privat, societatea civila si sub 50% public.
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, în
momentul selecției o sa fie prezenți cel puțin 50% din membrii CS, din care peste 50% să fie din mediul privat
și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. Pentru transparența
procesului, la selecție va lua parte și un reprezentant al MADR de la nivel județean- CDRJ. Potențialul beneficiar
își depune proiectul la secretariatul GAL TH-TP , sub forma Cererii de Finanțare și a documentelor anexă,
respectand cerintele din apelul de selectie, ghidul solicitantului, manualul de procedura.
Selecția proiectelor se efectuează de către GAL TH-TP . Criteriile de selecție vor fi conform Ghidurile
Solicitantului si SDL aferente măsurilor în care se încadrează proiectele.CS stabilește punctajul criteriilor de

selecție conform Ghidul Solicitantului si SDL, astfel încât punctajul maxim acordat să nu depășească 100 de
puncte.
Pentru proiectele atipice, GAL TH-TP va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurii din SDL. GAL
TH-TP va stabili punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selecție, astfel încât, punctajul maxim pe proiect
să nu depășească 100 de puncte, punctajul minim pe proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu
același punctaj.
GAL TH-TP poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate,
eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să
completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus.
GAL TH-TP va întocmi și completa o „Fișa de Verificare a criteriilor de selecție”, care trebuie să cuprindă toate
criteriile de selecție și punctajul aferent acestora.
După încheierea primei etape de verificare și selecție, GAL TH-TP va realiza un Raport de Selecție Intermediar
care va fi publicat pe site-ul propriu al GAL TH-TP . GAL TH-TP va înștiința solicitanții asupra rezultatelor
procesului de evaluare și selecție.
Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL TH-TP. Contestațiile
primite vor fi analizate de GAL TH-TP în baza unei proceduri interne proprii.
După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), CS va
întocmi un Raport de selecție Final care va fi publicat pe pagina proprie de web si îl va afișa la sediul GAL THTP și la sediile UAT-urilor membre GAL TH-TP - 26 comune, cu acordul acestor instituții. GAL TH-TP va înștiința
solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la GAL TH-TP (angajați GAL THTP , membrii CS și membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor) va semna o Declarație pe propria
răspundere privind evitarea conflictului de interese, cu referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011,
Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.
Pentru a beneficia de sprijin tehnic, GAL TH-TP va solicita OJFIR/CDRJ să desemneze un expert care să participe
ca observator la întâlnirile Comisiei de Contestații. În acest sens, la cinci zile după încheierea termenului de
primire a contestațiilor, în cazul în care au fost depuse contestații, GAL TH-TP va transmitestructurilor
teritoriale ale AFIR/MADR o astfel de solicitare și va informa CRFIR, OJFIR sau CDRJ, despre primirea
contestațiilor.
Reprezentantul OJFIR/CRFIR/CDRJ se va asigura de corectitudinea desfășurării procesului de soluționare a
contestațiilor și va aviza, prin semnătură, Raportul de contestații
contestații.
ții În cazul în care reprezentantul AFIR/CDRJ
constată nereguli, va consemna neregulile în Raportul de contestații și va înainta un raport de informare către
GAL TH-TP și către conducerea instituției pe care o reprezintă, în vederea luării deciziilor care se impun.În
urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare
Soluționare a Contestațiilor va elabora un Raport de
Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și de către reprezentantul AFIR/CDRJ (în cazul în care
acesta participă la întâlnirile comisei de contestații) și va fi înaintat CS al GAL TH-TP. GAL TH-TP va publica pe
pagina de web proprie Raportul de Contestații.

GAL va avea în
vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele
tehnice ale măsurilor din cadrul strategiilor, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR. În
documentele de accesare elaborate de GAL TH-TP (ghiduri, proceduri de evaluare etc.), criteriile de
eligibilitate din fișele măsurilor din SDL sunt completate cu condițiile generale specifice tipurilor de operațiuni
prevăzute în legislația europeană, cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020, Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 și
legislația națională specifică cu incidență în domeniile de interes. Fișele tehnice ale măsurilor din SDL nu
trebuie modificate în sensul adăugării tuturor condițiilor minime generale pentru acordarea sprijinului.
GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL,
prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiilor, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM
PNDR. În documentele de accesare elaborate de GAL TH-TP (ghiduri, proceduri de evaluare etc.), criteriile de
eligibilitate din fișele măsurilor din SDL sunt completate cu condițiile generale specifice tipurilor de operațiuni
prevăzute în legislația europeană, cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020, Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 și
legislația națională specifică cu incidență în domeniile de interes. Fișele tehnice ale măsurilor din SDL nu
trebuie modificate în sensul adăugării tuturor condițiilor minime generale pentru acordarea sprijinului.
Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție,
selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și
metodologia de punctare se stabilesc de către GAL THTH-TP. Se va avea în vedere respectarea unui prag minim
de selecție,
selecție, care va avea cel puțin
puțin valoarea criteriului
criteriului de selecție
selecție cu punctajul cel mai mic.
Sprijinul financiar va fi canalizat către acele proiecte care corespund cu necesităţile identificate, cu analiza
SWOT şi cu obiectivele stabilite în SDL.
Punctajul minim pentru această masură este de 40 puncte și reprezintă
reprezintă pragul sub care nici un proiect nu
poate intra la finanțare.
finanțare.
Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul să identifice, obiectiv, punctajul
estimat (autoevaluare, prescoring) şi să îl menționeze în Cererea de Finanțare.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.
Criteriile de selecție prevazute în fișa măsurii M 6.2/6A din SDL și punctajele aferente sunt:
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.
Criteriile de selecție prevazute în fișa măsurii M 6.2/6A din SDL și punctajele aferente sunt:
Nr.crt. Principii şi criterii de selecție
Punctaj
selecție
Principiul diversificării activității
activității agricole a fermelor existente către
către activități
activități nonnon1
agricole
1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care
a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și
diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie
realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data
depunerii cererii de finanțare.
* în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe acestuia
35 puncte
Principiul stimulării activităților
activităților turistice în sensul prioritizării
prioritizării activităților
activităților

2

agroturistice desfășurate
desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații
ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate
2.1.
2.1 Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/ sau
servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul
investiției (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în
localități cu concentrare mare de resurse.
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul
va fi de max. 3 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea
formulă de calcul:
Cmrt*3/Punctaj max.Cmrt = punctaj final (cu două zecimale).
Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor cu potențial turistic
este de 43,52 puncte.
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt)
punctajul va fi de max. 5 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea
formulă de calcul:
Cfmrt*5 /Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale).
Notă: Punctajul maxim al Cfmrt conform Listei comunelor cu potențial turistic
este de 54 de puncte.
Maxim 5 puncte
2.2.
2.2 Proiecte care includ activități turistice de agrement3 ce vor fi desfășurate
în zonele cu destinații ecoturistice sau în zone cu arii naturale protejate.

3

5 puncte
Principiul derulării activităților
activităților anterioare ca activitate generală
generală de
management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității
activității economice
3.1.
3.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional
în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)
25 puncte
3.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional
3.2
în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)

4

3

20 puncte
Principiul localizării întregii activități
activități a solicitantului în spațiul
spațiul rural
4.1 Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere care are întreaga activitate
localizată în spațiul rural.
30
puncte

Activitatile turistice de agrement–primesc punctaj numai acele activitati dependente de o structura de cazare agroturistica dar care
nu fac parte din criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching, echitatie, etc).

TOTAL

100 puncte

Punctajul minim pentru această masură este de 40 puncte și reprezintă
reprezintă pragul sub care nici un proiect nu
poate intra la finanțare.
finanțare.
Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie.
În cazul în care vor exista proiecte care vor avea același punctaj, acestea vor fi prioritizate după următoarele
criterii de departajare:
departajare
Criteriul de departajare nr. 1:
1 Proiecte care vizează cele mai multe locuri de muncă nou create.
La proiecte cu același punctaj vor avea prioritate proiectele care creează cele mai multe locuri de muncă nou
create.
Criteriul de departajare nr. 2:
2 Departajarea proiectelor se va face in functie de regula “primul venit, primul
servit”, respectiv data si ora inregistrarii proiectului la secretariatul GAL. Criteriul de departajare nr. 2 se aplica
doar in situatia in care exista proiecte care isi propun prin planul de afaceri un numar de locuri de munca egal.
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul total
acordat.
Cererile de Finantare ale căror punctaj estimat va scădea în urma evaluării GAL sub punctajul minim stabilit
pentru aceasta masura vor fi respinse si nu vor intra în procesul de selecție.
Atentie!
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de
Finantare.
Proiectul este NECONFORM, din motivul scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring sub punctajul mimim
stabilit


Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie

Selecția
Selecția proiectelor se va realizaîn cadrul Comitetul de Selecție, ulterior întocmirii unui raport de selectie
intermediar care contine proiecte declarate eligibile cu finantare, eligibile fara finantare, neeligibile si retrase
precum și o propunere de punctaj pentru fiecare proiect, conform formularului Fișa
Fișa de verificare a criteriilor
de selecție
selecție - F3L GAL THTH-TP.
TP
Raportul de Selectie va fi publicat pe pagina de internet a GAL THTH-TP in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data
evalauarii ultimului proiect depus.
depus După emiterea raportului, în urma ședintei Comitetului de Selecție a
proiectelor, GAL TH-TP va publica pe pagina proprie de web a GAL TH-TP :http://tarahateguluitinutulpadurenilor-gal.ro/ a raportului de selectie intermediar si/sau final,GAL TH-TP transmite solicitanților
notificare în scris cu privire la rezultatele selecției (Notificarea solicitantului – F7L GAL THTH-TP ), dându-le
posibilitatea celor nemulțumiți de rezultatele selecției să depună contestație la sediul operațional GAL TH-TP
în maxim 5 (cinci) zile de la primirea notificării. Contestațiile, semnate de solicitanti (in format tiparit), vor fi
depuse, personal sau trimise prin poșta/ fax/email, cu confirmare de primire, la sediul operational GAL TH-TP.
Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate, urmând ca după reverificare să fie
convocată Comisia de Soluționare a Contestațiilor, conform Procedurii de soluționare a contestațiilor care se
poate consulta pe pagina web a GAL TH-TP : http://tarahategului-tinutulpadurenilor-GAL TH-TP .ro/
În urma acestei ședințe va rezulta un Raport de Contestații
Contestații,
ții care va fi publicat pe site in maxim 5(cinci) zile
lucratoare de la solutionarea ultimei contestatii inregistrate, și în baza căruia vor fi notificați contestatarii. În
baza acestui Raport de Contestații, Comitetul de Selecție a proiectelor va emite Raportul de Selecție
Selecție Final.
Final În

Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării
contestațiilor.
Contestațiile
Contestațiile se soluționează
soluționează în maxim 10 (zece) zile lucratoare de la înregistrarea contestației la GAL TH-TP,
termenul incluzând și notificarea solicitantului. Raportul întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor,
cuprizând rezultatul contestațiilor este semnat de membriiComisiei de Soluționare a Contestațiilor și este
comunicat presedintelui/responsabilului legal al GAL TH-TP pentru a fi postat pe pagina web a GAL TH-TP. O
copie a Raportului de contestații se va comunica și Comitetul de Selecție. Raportul de contestații se postează
pe pagina web a GAL TH-TP cel in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la de la data sedintei Comisia de Soluționare
a Contestațiilor. Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este stabilită
de către organele de decizie ale GAL TH-TP (Consiliul Director).
Toate verificările se realizează în baza unor fișe
fișe de verificare elaborate la nivelul GAL THTH-TP , datate și
semnate de experții
experții evaluatori.
Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare ‘’4 ochi’’, respectiv, vor fi
semnate de către doi experți.
experți.

Raportul de selecție
selecție suplimentar
La nivelul alocării financiare, pentru fiecare măsură din SDL există sau se pot constitui fonduri
disponibile/măsură provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea
contractelor de finanțare și sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor (pentru Cereri de finanțare
retrase, declarate neconforme sau neeligibile la nivelul AFIR).
Sumele aferente proiectelor selectate de GAL TH-TP care au fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile
de către AFIR pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri, în cadrul aceluiași apel de selecție sau la următorul
apel de selecție.
În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL TH-TP se
retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat eligibil,
dar care nu a fost selectat de către GAL TH-TP. De asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil și
selectat de către GAL TH-TP este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă,
această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL TH-TP , în cadrul
aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare
a punctajului şi cu respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanţate pe baza
ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile.
Aceeași
respectivăă a fost alocată
Aceeași procedură
procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea respectiv
întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar al GAL THTH-TP.
În ambele situații,
situații, GAL
GAL THTH-TP va emite un Raport de selecție
selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în care se va
menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de
finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a
neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate
eligibile si selectate de către GAL TH-TP ) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea
Emiterea Raportului
de selecție
selecție suplimentar se realizează
realizează cu respectarea condițiilor
condițiilor impuse în cazul Raportului de selecție (avizare și
publicitate).
Utilizarea fondurilor disponibile în cadrul aceleiași
aceleiași măsuri
măsuri sau între măsuri din cadrul aceleiași
aceleiași priorită
priorități necesită
o aprobare anterioară din partea AM PNDR, fiind încadrată ca modificare simplă.
În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție pentru o măsură din SDL, nu a fost depus niciun proiect,
această măsură poate fi eliminată din strategie, iar fondurile rămase pot fi realocate către alte măsuri.
Eliminarea unei măsuri din SDL și realocarea sumei aferente acesteia către o altă măsură din cadrul aceleiași

priorități sau către o altă prioritate din SDL, se realizează prin modificarea SDL și necesită aprobare din partea
AM PNDR.
selecție
ție către
Realocarea fondurilor rămase disponibile după lansarea ultimului Apel de selec
către alte măsuri, din cadrul
unor priorități
priorități diferite, necesită
necesită aprobare din partea AM PNDR.
Un raport de selectie suplimentar pentru proiectele
proiectele eligibile fara finantare si care indeplinesc punctajul minim
stabilit prin Ghidul Solicitantului, se va elabora si in cazul in care fondurile disponibile provin din realocarea
financiara intre masurile din SDL, dupa aprobarea din partea AM PNDR.
Reprezentanții GAL TH-TP sau solicitanții pot depune la OJFIR/CRFIR/AFIR proiectele selectate de către GAL
TH-TP nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii Raportului de selecție final,
respectiv, dacă este cazul, a Raportului de Contestații/ Raportului suplimentar (în cazul proiectelor în așteptare
așteptare
finanțate
finanțate ca urmare a sumelor disponibile provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii
realizate la finalizarea contractelor de finanțare,
finanțare, sume neangajate
neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume
rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile si selectate de către GAL
THTH-TP sau rezultate din realocări financiare aprobate de către DGDR AM PNDR)
PNDR) întocmit de GAL TH-TP, astfel
încât să se poată realiza evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.
Ate
Atenție !
După
După pri
primirea de la AFIR a Not
Notificării cu pr
privire la confi
confirm
firma
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plății, în termen de maximu
ximum 5zil
5zile,
ben
beneficiarul
rul are obli
obligația de a in
informa GAL
GAL THTH-TP cu pr
privire la sum
sumele aut
autori
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zate și ramb
ramburs
mbursa
ursate în cadru
adrul
rul
proi
roiectulu
ului, pent
pentru toate cereri
erile de plată.

Ate
Atenție !
Pe durata de valabilitate și mon
monitorizarea
rizarea Con
Contractul
ractului de Finantare,
Finantare, ben
beneficiarul va furn
furni
rniza GAL-ului orice
docu
ocument
ent sau informatieî
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sură să ajute la col
colect
ectarea date
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refer
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Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente
Atenție!
Atenție!
Experții
Experții GAL THTH-TP nu au voie să va acorde consultanț
consultanță in ceea ce priveste intocmirea/elaborarea
proiectelor ce urmeaza sa solicite finantare de la GAL THTH-TP.
solicitant.
ant.
Dosarele aferente Cererilor de Finantare vor fi intocmite de consultantii alesi de catre solicit

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara HateguluiHategului-Tinutul Padurenilor GAL,
Sediu operational: municipiul Deva, judetul Hunedoara
strada 22 Decembrie, nr. 37A, cladirea CEPROMIN (langa hotel Sarmis) etajul 3, camera 317
Pagina webhttp://tarahategului
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E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Telefon: 0354 411 150; 0762 695 509
Pentru orice detalii sau informatii suplimentare nu ezitati sa va adresati direct la GAL TH
TH--TP
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