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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai 

sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a 

teritoriului GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche şi constituie un suport informativ complex 

pentru depunerea cererilor de finanțare, precum și pentru contractarea și implementarea 

angajamentelor legale conform cerinţelor specifice ale GAL si PNDR 2014-2020. Acest document 

nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. 

 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru depunerea, contractarea şi derularea proiectului 

dumneavoastră. De asemenea, conţine informații privind condițiile generale de eligibilitate a 

cheltuielilor, pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele pe care trebuie să le 

prezentaţi, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a 

documentelor. 

 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza 

actualizărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este 

publicată pe pagina de internet www.galmuntiimacinului.ro 

 

Solicitanții pot solicita informații si clarificări legate de completarea și depunerea dosarului 

Cererii de Finanțare fie direct la sediul nostru din localitatea CERNA, str. Scolii, nr. 2, județul 

Tulcea, fie prin telefon: 0746290266, 0742246828 sau e-mail la una din adresele: 

office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro sau prin accesarea pagiinii noastre de 

internet: www.galmuntiimacinului.ro 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  11  DDEEFFIINNIIȚȚIIII  ŞŞII  AABBRREEVVIIEERRII  

 

11..11  DDEEFFIINNIIȚȚIIII      

 

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și 

pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de 

finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului 

financiar nerambursabil; 

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - 

aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; 

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, 

drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte 

dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR 

şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020; 

Activitate agricolă conform cu prevederile art. 4(1)(c) din Reg. 1307/2013 înseamnă după caz: 

• producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 

reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole; 

• menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau 

pentru cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor 

agricole uzuale, cu respectarea normelor de ecocondiționalitate, sau 

• efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obișnuit într-o 

stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin îndepărtarea 

vegetației prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată pe an, iar pe 

pajiștile permanente, prin pășunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături minime de 0,3 

UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile 

legislației specifice în domeniul pajiștilor. În cazul pajiștilor permanente, situate la altitudini de 

peste 1800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat, activitatea 

minimă constă în pășunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe 

care le exploatează. 

• în cazul viilor și livezilor activitatea agricolă minimă presupune cel puțin o tăiere anuală de 

întreținere și cel puțin o cosire anuală a ierbii dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere 

a solului. 

Activitate complementară reprezintă activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ 

dezvoltării/optimizării activităţii principale sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care 

are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului. 

Activitate mesteşugărească - producerea şi comercializarea produselor care păstrează 

specificul execuţiei manuale şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mai mare 

de operaţii executate manual în practicarea lor sau au ca scop promovarea mesteşugurilor, a 

meseriilor, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional (exemple: sculptura, cioplitul sau 

prelucrarea artistică a lemnului, confecţionarea instrumentelor muzicale, împletituri din fibre 
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vegetale şi textile, confecţionarea obiectelor ceramice, grafică sau pictură, prelucrarea pielii, 

metalelor, etc); 

Activități turistice - servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente 

sau independente de o structură de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de 

alimentație publică); 

Camerele de închiriat sunt structuri de primire turistice constând într-un număr limitat de 

spaţii, care oferă servicii de cazare şi posibilitatea preparării hranei în bucătăria folosită 

exclusiv de turişti. Se pot organiza şi spaţii special amenajate pentru prepararea hranei 

destinate exclusiv turiştilor. 

Campingul - structură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiştilor în corturi sau 

rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să îşi 

pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate; 

Bungalow - structură de primire turistică de capacitate redusă, realizată de regulă din lemn sau 

din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicată (munte, mare) acesta poate fi 

construit şi din zidărie. Este amplasat în perimetrul campingurilor. 

Căsuță tip camping este un spaţiu de cazare de dimensiuni reduse (maximum 4 locuri), realizat 

din lemn sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau 

terasă şi uneori dotată şi cu grup sanitar propriu. 

Pensiune agroturistică - o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până 

la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în 

spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi 

posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. 

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;  

Dosarul cererii de finanțare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate;  

Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR; 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului 

în vederea contractării; 

Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil 

oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, 

menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului; 

Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane juridice în baza unor 

criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a 

Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea conditiilor 

contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR; 

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 

Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă; 

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare 

a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre 
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Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea 

Economiei Rurale”;  

Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 

Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a 

cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune 

care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de 

servicii contra unei plăți; 

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 

Solicitant – persoană fizică autorizată sau juridică, potenţial beneficiar al sprijinului 

nerambursabil din FEADR; 

Strategie de Dezvoltare Locală - Document transmis de GAL-uri către Autoritatea de 

Management și care sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile 

și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER; 

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 

încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate 

prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea 

eligibilă a proiectului;  

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau 

lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca 

atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru 

stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar 

integral de către beneficiarul proiectului;  

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, 

lucrări; 

Zi – zi lucrătoare, daca nu se precizeaza altfel. 

 

11..22  AABBRREEVVIIEERRII    

 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare 

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR; 

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean;  

CS – Comitet de selecție;  
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DI – Domeniu de intervenție;  

DLINRNDR – Direcţia LEADER, Investiții Neagricole și RNDR;  

GAL - Grup de Acţiune Locală;  

GAL MM-DV – Grupul de Acțiune Locală Munții Măcinului - Dunărea Veche; 

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală; 

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole  

din cadrul AFIR; 

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CI SLIN – CRFIR/OJFIR  –  Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și 

Investiții Non-agricole -  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

OG – Ordonanța Guvernului; 

OUG - Ordonanța de urgenta a Guvernului; 

UAT – Unitate Administrativ Teritorială; 

CF - Cerere de finantare 

PA - Plan de afaceri 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  22  PPRREEVVEEDDEERRII  GGEENNEERRAALLEE  

 

22..11  CCOONNTTRRIIBBUUȚȚIIAA  MMĂĂSSUURRIIII  55//66AA  ––    SSPPRRIIJJIINNIIRREEAA  AANNTTRREEPPRREENNOORRIIAATTUULLUUII  ȘȘII  IINNCCUUBBAARREEAA  MMIICCIILLOORR  

AAFFAACCEERRII  ÎÎNN  TTUURRIISSMM  IINN  TTEERRIITTOORRIIUULL  MMUUNNȚȚIIII  MMĂĂCCIINNUULLUUII  --  DDUUNNĂĂRREEAA  VVEECCHHEE  

 

Măsura 5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism in teritoriul 

Munții Măcinului - Dunărea Veche sprijina crearea de noi activităţi non-agricole in domeniul 

turismului pentru fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii 

familiilor lor şi în general, pentru întreprinzătorii din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

care se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici, avand drept 

scop creșterea nivelului de trai, valorificarea diversității naturale și a culturii moștenite și în 

același timp reducerea fenomenului de migrație in teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea 

Veche. 

Analiza diagnostic a relevat faptul că în teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche există fluxuri 

de turiști care vizitează zona pentru cateva obiective turistice cunoscute: lacul Iacobdeal, 

Parcul National Munții Măcinului etc sau se află în tranzit către zone turistice vecine consacrate 

(Delta Dunării, Marea Neagră), dar din cauza lipsei spațiilor de cazare și servire a mesei, aceste 

fluxuri de turiști "utilizează" resursele teritoriului fără a aduce beneficii economice comunității. 

Această măsură își propune stimularea antreprenoriatului în sectorul turistic prin susținerea 

financiară a întreprinzatorilor care realizează activități turistice pentru prima dată (start-up în 

baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care își diversifică activitatea de bază (agricolă, apicola 

etc). Măsura contribuie la: ocuparea unei părți din excedentul de fortă de muncă existent, la 

diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor populației rurale şi a nivelului de trai, la 

scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. 

 

Măsura 5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism în teritoriul 

Munții Măcinului - Dunărea Veche contribuie la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală al 

Reg(UE) 1305/2013 iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Obiectivele specifice locale ale măsurii M5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor 

afaceri în turism in teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche sunt:  

 crearea de locuri de muncă prin activități de turism; 

 asigurarea de venituri din activități de turism; 

 creşterea numarului de turişti şi a duratei vizitelor. 

Măsura 5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism în teritoriul 

Munții Măcinului - Dunărea Veche contribuie la prioritatea 6 prevazută la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013, respectiv P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării  economice în zonele rurale. 

Măsura 5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism în teritoriul 

Munții Măcinului - Dunărea Veche contribuie la atingerea Priorității Locale 2 a SDL GAL Muntii 

Macinului - Dunarea Veche, respectiv PL2. Creșterea competitivității teritoriului Munții 

Măcinului – Dunărea Veche. 
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Măsura 5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism în teritoriul 

Munții Măcinului - Dunărea Veche corespunde obiectivelor art. 19, alin. (1) lit. (a), (ii) al Reg. 

(UE) nr.1305/2013, sprijinul fiind acordat pentru "înființarea întreprinderii pentru activități 

neagricole în zone rurale"; 

Măsura 5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism în teritoriul 

Munții Măcinului - Dunărea Veche se încadrează în domeniul de intervenție 6A Facilitarea 

diversificării, a înființării și dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri 

de muncă.  

Scopul sprijinului acordat prin această măsură este crearea de noi activităţi neagricole (in 

turism) pentru fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii 

familiilor lor şi în general, pentru întreprinzătorii din mediul rural care se încadrează în 

categoria microintreprinderilor sau întreprinderilor mici. 

Măsura 5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism în teritoriul 

Munții Măcinului - Dunărea Veche contribuie si la atingerea obiectivele transversale ale Reg.(UE) 

1305/2013, respectiv "inovare, mediu și clima". Modalitățile prin care măsura M5/6A contribuie 

la atingerea acestor obiective sunt prezentate în Fișa Măsurii 5/6A din SDL GAL MM-DV, 

disponibilă pe www.galmuntiimacinului.ro. Recomandăm solicitaților ca, în cadrul proiectelor pe 

care le depun la GAL, să descrie și felul în care obiectivele și/sau 

activitățile/serviciile/investițiile propuse prin proiect contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

transversale "inovare, mediu și clima". 

 

IMPORTANT !  

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL MM-DV se implementează prin SubMăsura 19.2 – Sprijin 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, din PNDR 2014 -

2020. Astfel, proiectele depuse prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Munții 

Măcinului – Dunărea Veche sunt aferente atât Măsurii 5/6A din SDL cât și Sub-măsurii 19.2 din 

PNDR. 

 

Măsura 5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism în teritoriul 

Munții Măcinului - Dunărea Veche este conformă fișei din SDL, iar obiectivele corespund art.19 

din Reg. (UE) nr.1305/2013. Cererea de finanțare utilizată pentru depunerea proiectului se 

stabilește de către GAL în funcție de obiectivele măsurii, de condițiile descrise în fișa Măsurii 

din SDL și prevederile aplicabile tipurilor de operațiuni descrise în Ghidul de implementare a 

SubMăsurii 19.2.  

Solicitanții vor folosi formularul Cererii de finanțare și anexele aferente Apelului de selecție al 

Măsurii 5/6A în cadrul căruia se depun proiectele, disponibile pe site-ul 

www.galmuntiimacinului.ro. 

 

VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII  

Măsura M5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism în teritoriul 

Munții Măcinului - Dunărea Veche contribuie la: 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
http://www.galmuntiimacinului.ro/
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 stimularea/incubarea activităților turistice generatoare de venit în teritoriul GAL și 

implicit la creșterea competitivității economice a teritoriului; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 păstrarea viabilității și stabilității localităților rurale din teritoriul Munții Măcinului - 

Dunărea Veche; 

 valorificarea locală integrată a resurselor teritoriului; 

 oferirea unei alternative economic viabile la agricultură, care reprezintă activitatea 

economică de bază în teritoriu; 

 promovarea identității locale și cultural. 

 

22..22  CCOONNTTRRIIBBUUȚȚIIAA  PPUUBBLLIICCĂĂ  TTOOTTAALLĂĂ  AA  MMĂĂSSUURRIIII  55//66AA  

 

Suma disponibilă pe Măsura 5/6A: 120.000 euro 

Contribuţia naţională: 15% = 18.000 euro 

Contribuţia FEADR: 85% = 102.000 euro 

 

22..33  TTIIPPUULL  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 

Sprijin acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înființării de noi activități 

turistice în teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche (tip start-ups), pe baza unui plan de 

afaceri.  

 

22..44  SSUUMMEE  ((AAPPLLIICCAABBIILLEE))  ȘȘII  RRAATTAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de venit. 

Cuantumul sprijinului este de maxim 40.000 de euro/proiect. 

În cazul activității a) 1. extinderea și/sau modernizarea clădirilor rezidențiale și dotarea 

corespunzatoare a acestora pentru includerea în circuitul turistic, se va utiliza baremul 

standard de cost unitar 5.000 euro/camera (incluzând toate costurile necesare pentru 

operaționalizarea și autorizarea pentru derularea de activități turistice a noii investiții, aferente 

unei camere, respectiv construcție, renovare, racordare utilități, mobilare, echipare, sală, baie, 

bucătărie comună, etc). 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul 

de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  

Sprijinul se va acorda, sub formă de suma forfetară, în două tranşe astfel: 

 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a depăși  5 (cinci) ani de la semnarea deciziei de finantare. 

Perioada de implementare a planului de afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 

implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a 

planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. 
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ATENTIE! 

În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă 

pe măsura 5/6A s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul 

va fi declarat neeligibil. 

 

Potrivit art. 9 litera c) din OMADR 1731/ 2015, data acordării ajutorului de minimis se 

considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în 

conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de 

minimis se plătesc întreprinderii respective. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, „nu sunt 

eligibili solicitanții/ beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a 

beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020”.  

 

ATENTIE!  

În cazul constatării de către GAL MM-DV/AFIR a unor astfel de situații, în orice etapă de derulare 

a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului 

financiar, dacă s-au efectuat plăți. 

 

22..55  LLEEGGIISSLLAAȚȚIIEE  EEUURROOPPEEAANNĂĂ  ŞŞII  NNAAȚȚIIOONNAALLĂĂ  AAPPLLIICCAABBIILLĂĂ    

 

LEGISLAȚIA EUROPEANĂ  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind 

finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 

1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 

norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 

agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a 

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
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1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și 

repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale 

Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță pentru 

SEE, cu modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții 

tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare;  

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii;  

 

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ  

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi 

societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.182/2016; 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea 

190/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

Ordinul ANT nr. 65/2013 privind Norme de clasificare a structurilor de turism cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Ordinul MFP nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ordinul ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea 

certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi 

alimentaţie publica, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013;  

Hotarea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor 

si a brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotarea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice; 

Ordonanta Nr. 58/1998 privind organizarea şi desfaşurarea activitatii de turism in România; 
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Ordonanta nr.107/1999 privind activitatea de  comercializare a pachetelor de servicii turistice; 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în 

aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare.  

 

22..66  AARRIIAA  DDEE  AAPPLLIICCAABBIILLIITTAATTEE  AA  MMĂĂSSUURRIIII  ((tteerriittoorriiuull  aaccooppeerriitt  ddee  GGAALL))  

 

GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche acopera teritoriul administrativ al 16 comune din judetul 

Tulcea, respectiv: Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Daeni, Dorobantu, Hamcearca, Horia, 

Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia si Valea Teilor. 

 

Investiţiile sprijinite prin măsura 5/6A trebuie să fie realizate în teritoriul GAL Muntii Macinului - 

Dunarea Veche.  

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  33  DDEEPPUUNNEERREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

33..11  LLOOCCUULL  DDEEPPUUNNEERRIIII  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

  

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

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

hârtie: 1(un) Original şi 1(o) Copie, însoţite fiecare de copia electronică la sediul GAL Munții 

Măcinului. 

*Solicitantul trebuie să se asigure că va pastra un dosar martor identic cu exemplarul depus la 

GAL. 

Sediul GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche: sat CERNA, Str. Scolii nr.2, comuna Cerna, 

judeţul Tulcea. 

Program de lucru cu publicul: 10:00 – 14:00 de luni până vineri 

 

33..22    PPEERRIIOOAADDAA  DDEE  DDEEPPUUNNEERREE  AA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

Depunerea proiectelor pe Măsura 5/6A se va face în sesiuni succesive, ce vor fi deschise minim 

30 de zile calendaristice, conform Calendarului estimativ de lansare afişat pe site-ul GAL, pana 

la epuizarea fondurilor.  

Depunerea proiectelor in cadrul sesiunii se opreste inainte de termenul limita atunci cand 

valoarea totala a proiectelor depuse ajunge la 200% din nivelul alocarii sesiunii, cu exceptia 

primelor 5 zile calendaristice ale sesiunii, cand oprirea depunerilor de proiecte nu este permisa, 

indiferent de valoarea proiectelor depuse. 

Numărul sesiunilor este dependent de valoarea fondurilor contractate în sesiunile anterioare. 

În vederea deschiderii sesiunii de depunere de proiecte pe Măsura 5/6A, GAL Munții Măcinului – 

Dunărea Veche va lansa APEL DE SELECȚIE a proiectelor, cu minimum 30 de zile calendaristice 

înainte de data limită de depunere a proiectelor sau, prin excepție, cu minim 10 zile 

calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor la GAL în situația în care acest 

apel va conține preverile și informațiile care a făcut obiectul ultimului apel de selecție pe 
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măsura 5/6A, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare, 

fiind astfel respectat principiul transparenței. 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al asociației GAL Munții 

Măcinului – Dunărea Veche. Anunțul privind prelungirea se va face numai în timpul sesiunii în 

derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni. 

Apelurile de selecție (variantele detaliate) vor conține: 

- Data lansării apelului de selecție; 

- Data limită de depunere a proiectelor; 

- Fondul disponibil alocat în sesiunea respectivă; 

- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului; 

- Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 

- Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Munții Măcinului – 

Dunărea Veche; 

- Criteriile de selecție și punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora; 

- Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție; 

- Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

- Alte informații relevante. 

 

33..33    AALLOOCCAARREEAA  PPEE  SSEESSIIUUNNEE  

 

Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 120.000 euro şi reprezintă alocarea totală a 

măsurii 5/6A. 

 

33..44    PPUUNNCCTTAAJJUULL  MMIINNIIMM  PPEENNTTRRUU  UUNN  PPRROOIIEECCTT  

 

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

puncte. 

 

 

  CCAAPPIITTOOLLUULL  44  CCAATTEEGGOORRIIIILLEE  DDEE  BBEENNEEFFIICCIIAARRII  EELLIIGGIIBBIILLII  

 

Beneficiarii direcți ai Măsura 5/6A  sunt:  

 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care işi diversifică activitatea prin 

inființarea unei activități turistice pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut 

minim de PFA);  

 Micro-intreprinderi şi întreprinderi mici existente din spațiul rural, care îşi propun 

activități turistice pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 
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 Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 

finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat 

activități pâna în momentul depunerii acesteia (start-ups). 

 

ATENTIE! 

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

 

Beneficiari indirecți (grup țintă) ai Masurii 5/6A: 

 Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă; 

 Turiștii; 

 Furnizorii de diferite materii prime/alimente/produse locale; 

 Operatorii economici din domenii conexe – dezvoltarea turismului la nivel local 

favorizează apariția şi dezvoltarea operatorilor economici locali din domenii conexe – 

transport, comert, meşteşuguri etc.;  

 Autoritățile publice locale – prin creşterea încasărilor realizate la bugetul local. 

 

Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau 

autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune 

o declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă 

faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită 

finanțare. 

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul altor 

întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi/acelorași cod/coduri CAEN 

autorizat/autorizate la ONRC, ca cel/cele propus/propuse prin Planul de afaceri sau a unor 

coduri CAEN complementare acestuia/acestora, autorizate (bifă în Secțiunea F a Cererii de 

Finanțare). 

Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociaţi/acționari - persoane fizice rude 

de gradul I sau care sunt soț/soție cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicită 

sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submăsura 6.2 a PNDR sau masuri similare ale 

GAL-urilor (SM 19.2 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locala”), pentru aceleași tipuri de 

activități sau activități complementare. În acest sens solicitanții vor declara că nu se află în 

această situație (bifă în Secțiunea F a Cererii de Finanțare). 

Sprijinul financiar forfetar pentru înființarea de activități neagricole poate fi accesat o singură 

dată prin Măsura 5/6A sau prin masuri similare ale GAL-urilor (SM 19.2 „Implementarea 

strategiilor de dezvoltare locala”) din PNDR 2014-2020, cu condiţia ca asociații/acționarii 

solicitantului să nu dețină această calitate în cadrul altor întreprinderi care au beneficiat de 

sprijin nerambursabil forfetar prin aceste submăsuri (bifă în Secțiunea F a Cererii de Finanțare). 

În situaţia solicitanților cu asociați/acționari comuni doar un singur solicitant poate fi eligibil, o 

singură dată, pentru sprijin financiar nerambursabil forfetar în cadrul Măsurii 5/6A sau in cadrul 

masurilor similare ale GAL-urilor (SM 19.2 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locala”) 

(bifă în Secțiunea F a Cererii de Finanțare). 
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Un singur membru al unei gospodării agricole poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil 

forfetar prin Măsura 5/6A sau prin masuri similare ale GAL-urilor (SM 19.2 „Implementarea 

strategiilor de dezvoltare locala”) din PNDR 2014-2020 (bifă în Secțiunea F a Cererii de 

Finanțare). 

 

Categoriile de solicitanti eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 

 Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Intreprinderi individuale (înființată în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Intreprindere familială (înființată în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Societate în nume colectiv- SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată) cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Societate în comandită simplă- SCS (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată) cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Societate pe acțiuni - SA (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată) cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Societate în comandită pe acțiuni - SCA (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată) 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Societate cu răspundere limitată - SRL (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată) 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți 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 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

Solicitantul trebuie să aibă capital 100 % privat. 

Solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în categoria: 

 Micro-întreprindere - maxim 9 salariați și realizează o cifra de afaceri anuală netă sau 

dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 

 Întreprindere mică - între 10-49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă 

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

Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza 

Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria micro-întreprinderilor și după caz a 

întreprinderilor mici, în baza Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, 
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completate în conformitate cu anexele Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și 

dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. 

 

ATENTIE!  

Nu sunt eligibile întreprinderile mijlocii și mari. 

 

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi 

activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 

precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, conform art 6(1) al 

Legii nr. 346/2004. 

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în 

plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, 

mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două 

exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. 

Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării prin FEADR care, după selectarea/contractarea 

proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea 

întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de Finanţare, în sensul trecerii de la categoria de 

micro-întreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria 

întreprindere mică la categoria de întreprindere mijlocie sau alte întreprinderi (întreprinderi 

mari), cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în 

perioada de monitorizare. 

Pentru încadrarea în categoria de micro-întreprinderi, respective întreprindere mică, se va 

verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere. 

În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, 

raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă 

dominantă, se vor respecta prevederile art. 41 din Legea nr. 346/2004. 

Întreprinderile autonome sunt definite la art. 42 din Legea nr. 346/2004, intreprinderile 

partenere la art. 43, iar intreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi 

considerată micro-întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin 25% din capitalul social 

ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu 

individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 45 al 

Legii nr. 346/2004. 

Întreprindere autonomă - întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau 

din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi 

sau dacă una sau mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din 

drepturile de vot ale întreprinderii în cauză. 

Întreprindere parteneră - întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi între 

care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu 

una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de 

vot ale unei alte întreprinderi (din aval). 

Întreprindere legată - întreprinderea care deţine peste 50% din capitalul social şi /sau 

drepturile de vot în structura altor întreprinderi, în amonte sau în aval, conform prevederilor 
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art. 44 din Legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare. Calculul numarului mediu 

de salariati şi a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte conform precizărilor din Legea nr. 

346/2004, art. 4. 

Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi 

diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect. 

 

IMPORTANT !  

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili 

beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare 

în cadrul măsurilor PNDR 2014 – 2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă 

de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea 

sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți. 

 

ATENTIE!  

Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul Submăsurii 

(SM) 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” a PNDR), acesta nu 

poate fi depus și la GAL.  

De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru finanțare într-una din sesiunile 

GAL-ului, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, din cauze imputabile Solicitantului, acesta nu 

mai poate depune proiect în sesiunile lansate de GAL. 

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  55  CCOONNDDIIȚȚIIII  MMIINNIIMMEE  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUUUUII  

 

55..11  AACCȚȚIIUUNNII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ŞŞII  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  

 

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile, acestea din urmă 

urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. 

Pentru a fi eligibile cheltuielile, acțiunile pentru care se fac cheltuielile trebuie să aibă loc în 

teritoriul GAL Munții Macinului – Dunărea Veche. 

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

1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat 

microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea 

activităților economice neagricole", cu modificările și completările ulterioare. 

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii 5/6A, Anexa 7 la Ghidul solicitantului 

 

 Actiuni eligibile: 

a)  CREARE INFRASTRUCTURĂ DE PRIMIRE TURISTICĂ: 

1. Extinderea și/sau modernizarea clădirilor rezidențiale din teritoriul Munții Măcinului - 

Dunărea Veche (inclusiv racordarea la utilitățile publice sau realizarea de puțuri forate și fose 
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septice, unde nu există sisteme de canalizare) și dotarea corespunzatoare a acestora pentru 

includerea în circuitul turistic, cu respectarea prevederilor HG nr. 709/2009 privind clasificarea 

structurilor de primire turistice, minim 2 camere; 

! pentru structurile de primire turistică create prin proiect, nivelul de confort şi calitatea 

serviciilor prevăzute în planul de afaceri, trebuie să atingă standardul de calitate de 

minim o margaretă; 

2. Creare și dotare structurile de primire agro-turistică (se va respecta definiția agro- turismului 

dată în cadrul Ordinului nr. 65/2013), iar nivelul de confort  şi calitatea serviciilor propuse prin 

proiect trebuie să  atingă standardul de calitate de minimum o margaretă, minim 4 camere;   

3. Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităților specifice (grupuri sanitare, 

apă curentă, iluminat, etc.).  

 

b)  CREARE INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ DE AGREMENT:  

1. Amenajare stranduri sau piscine, parcuri tematice de tip paint-ball, parcuri aventura, areale 

de echitație (inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic, cu exceptia celor pentru curse și 

competiții), rafting, etc;   

2. Înființare centre închiriere echipamente (biciclete, ATV-uri, undițe, schi-uri, etc.). 

 

 Acțiuni neeligibile: 

- Nu este eligibila achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activitații de 

prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților Economice Naționale, 

precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I la Tratat. 

-  Nu sunt eligibile achizițiile de utilaje/echipamente second hand. 

 

 

55..22  CCOONNDDIIȚȚIIII  MMIINNIIMMEE  DDEE  EELLIIGGIIBBIILLIITTAATTEE  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii 5/6A, solicitantul sprijinului trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

- Obiectivul trebuie să se incadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activitati turistice 

sprijinite; 

- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar 

activitatea va fi desfașurată în teritoriul GAL MM-DV; 

- Implementarea planului de afaceri trebuie să inceapă în cel mult 9 luni de la data 

notificării de primire a sprijinului. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                
 

Ghidul Solicitantului Măsura 5/6A - Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism in teritoriul 
Munții Măcinului - Dunărea Veche 

21 

ATENTIE! 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se încalcă cel 

puțin un criteriu de eligibilitate, de selecție sau se modifică fără acordul GAL MM-DV/AFIR 

amplasamentul propus prin Cererea de Finanțare respectiv în Planul de Afaceri, Contractul 

de Finanțare se reziliază și se procedează la recuperarea întregului sprijin. 

Fac excepție criteriile: 

• CS1 (activitatea agricole), care se verifică doar la depunerea Cererii de Finanţare 

 

PLANUL DE AFACERI se completează utilizând Anexa „Planul de afaceri” de la Cererea de 

Finanțare și va include cel puțin următoarele: 

 Titlul proiectului, data întocmirii acestuia; 

 Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria 

de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul 

întreprinderii, facilități de producție, dotarea); 

 Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activităţi ale solicitantului (planificarea 

îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de 

protecția muncii și de mediu); 

 Prezentarea obiectivelor – (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice) - care se 

intenţionează a fi atinse prin realizarea investiţiilor propuse prin planul de afaceri; 

 Prezentarea detaliată a acțiunilor şi resurselor aferente ( materiale, umane şi financiare) 

necesare pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea activităţilor beneficiarului, cum ar fi 

investiţiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităţilor 

întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilităţi/ competenţe ale angajaţilor. 

 

Alte obligații: Plata ultimei tranșe este condiționată de implementarea corectă a planului de 

afaceri. Solicitantul va trebui să facă dovada comercializării producției proprii sau a 

serviciilor oferite în procent de minim 30 % din valoarea primei tranșe de plată. 

 

Obiectivul obligatoriu de îndeplinit constă în dovada desfășurării activităților comerciale în 

cadrul proiectului: documente aferente serviciilor comercializate sau a activităţilor prestate. 

Pentru acest obiectiv solicitantul stabilește un procent de comercializare a producţiei/ 

serviciilor de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată. Acesta trebuie realizat până 

cel târziu la depunerea  celei de-a doua cereri de plată.  

Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și 

continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și 

monitorizare a proiectului. 

La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada desfăşurării 

activităţilor comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul obligatoriu de 

îndeplinit (de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată).  

Cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri.  

În situația în care la verificare se constată faptul că producţia comercializată sau activităţile 

prestate de către solicitant nu respectă procentul obligatoriu minim (30% din valoarea primei 
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tranșe de plată), se procedează la recuperarea integrala a primei transe de plata și, implicit, 

tranșa a doua de plată nu se va mai acorda. 

Obiectivele specifice sunt minimum 2 - maximum 5 iar ponderile aferente fiecăruia sunt de 

minimum 20% și vor fi stabilite în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului 

general propus prin proiect. 

 

ATENȚIE!  

- Suma procentelor tuturor obiectivelor specifice trebuie să fie 100%.  

- În cadrul obiectivelor specifice nu se poate include obiectivul obligatoriu de îndeplinit 

(comercializarea sau prestarea activităților). 

- În situația în care la data solicitării celei de-a doua tranșe de plată se constată neîndeplinirea 

unuia/mai multor obiective specifice prevăzute în Planul de afaceri, AFIR va proceda la 

recuperarea unei sume, proporțional cu ponderea aferentă obiectivului/ obiectivelor nerealizate 

(se aplică la întreaga valoare a sprijinului). 

 

Se va avea în vedere ca la întocmirea PA și implementarea acestuia, cheltuielile operaționale 

propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru), să 

deservească exclusiv activităţile propuse in PA și să concure la îndeplinirea și realizarea PA.  

Pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect solicitantul trebuie să asigure 

infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit/neconstruit etc) și, în 

secundar, poate să asigure capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc). Se va 

asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe 

de plată. 

 

Modificarea Planului de afaceri 

Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri de cel mult două ori în perioada de 

implementare a acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la 

modificarea obiectivului obligatoriu, afectarea obiectivului general si a criteriilor de eligibilitate 

sau sa modifice criteriile de selecție sub limita de punctaj care a determinat selectia 

proiectului.  

Nu este permisa modificarea amplasamentului investitiei in perioada de implementare a 

Planului de afaceri si in perioada de monitorizare.  

 

De asemenea, se pot modifica procentele aferente obiectivelor specifice in limita a 10%, 

fara eliminarea acestora. 

Cu titlu de exemplu, se acceptă modificarea acțiunilor (prin eliminare sau adăugare) si a 

procentelor aferente obiectivelor specifice cu condiția să nu se aducă atingere procentului 

minim al  obiectivului obligatoriu și afectarea obiectivului general. Face excepție achiziția de 

teren ca acțiune în cadrul unui obiectiv specific. 

În perioada de valabilitate a contractului de finanțare, pot fi modificate procentele obiectivelor 

specifice pe care solicitantul se angajează să le realizeze în cadrul Planului de afaceri cu 

conditia mentinerii procentului minim al obiectivului obligatoriu si mentinerea criteriilor de 

eligibilitate si a criteriilor de selectie peste punctajul in baza caruia a fost selectat 



 

                                                                                                                                                
 

Ghidul Solicitantului Măsura 5/6A - Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism in teritoriul 
Munții Măcinului - Dunărea Veche 

23 

 

ATENȚIE!  

Dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 – aceste servicii nu vor 

mai fi incluse in Planul de afaceri. Verificarea se va efectua la depunerea Cererii de Finanţare şi 

dacă se constată dubla finanţare, proiectul devine neeligibil. 

  

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  66  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ŞŞII  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  

 

66..11    TTIIPPUURRII  DDEE  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ȘȘII  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  

 

CHELTUIELI ELIGIBILE: 

Activităţile pentru care se solicită finanțare prin Măsura M5/6A trebuie să se regăsească în Lista 

codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul Masurii 5/6A", Anexa la Ghidul 

Solicitantului (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului). 

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea 

obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri.  

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si obiectivele 

si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala, ce vor fi anexate sub forma de "Lista 

codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul Masurii 5/6A" la Ghidul Solicitantului. 

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea 

întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri 

aprobat, corespunzătoare activităților codurilor CAEN din cererea de finanțare, sunt eligibile, 

indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de 

mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/ 2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli: 

Cheltuieli cu achiziția de terenuri:  

Această acțiune este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe: 

- suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului 

construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat;  

- în Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziționării terenului în vederea 

dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului; 

- achiziția de teren reprezintă o acțiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de 

afaceri. 

! Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea 

obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri. 

În cazul în care prin proiect, solicitantul propune achiziție de teren, în Planul de afaceri se va 

menţiona obligatoriu localitatea (nivel de UAT comuna) în care va fi achiziționat terenul 

aferent realizarii activităților propuse prin proiect; solicitantul/ beneficiarul este obligat să 



 

                                                                                                                                                
 

Ghidul Solicitantului Măsura 5/6A - Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism in teritoriul 
Munții Măcinului - Dunărea Veche 

24 

implementeze proiectul în localitatea respectivă, menționată în Planul de afaceri, sub 

sancțiunea rezilierii proiectului. 

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea 

totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului 

acordat.  

Nu se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de 

birouri. 

Dacă la verificarea celei de-a doua tranșe de plată se constată faptul ca suma publică 

nerambursabilă utilizată pentru achiziția terenului construit/ neconstruit este mai mare de 10% 

din valoarea nerambursabilă aferentă obiectivelor indeplinite (calculată conform procentelor), 

cea de-a doua tranșă de plată va fi diminuată cu diferența până la suma acceptată. În cazul în 

care diferența este mai mare decât cea de-a doua tranșă de plată, se constituie, în completare, 

un debit de recuperat din prima tranșă de plată. 

Cu titlu de exemplu: Pentru un proiect cu valoare 40.000 euro la care obiectivul obligatoriu de 

îndeplinit a fost respectat, dar nu a fost îndeplinit un obiectiv specific care participă cu 20% la 

îndeplinirea obiectivului general al proiectului, valoarea totală eligibilă a terenului construit/ 

neconstruit este de: 10% *80%*40.000 euro = 3.200 euro. 

 

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj și în limita a 5% pentru 

proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. Acestea constau în mod obligatoriu și în 

servicii de asistență pe perioada implementării proiectului. 

În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare (inclusiv în perioada de 

monitorizare) se constată utilizarea echipamentelor de agremenent în afara ariei descrise, va 

fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă și nu se va mai efectua nicio 

plată ulterioară. 

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

a. cheltuielile cu  achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de 

prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice 

Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat; 

b. cheltuielile prevazute la Art. 26 al Ordinuluiui MADR nr. 1731/ 2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.  
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CCAAPPIITTOOLLUULL  77  SSEELLEECCȚȚIIAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

77..11  PPRRIINNCCIIPPIIII  ŞŞII  CCRRIITTEERRIIII  DDEE  SSEELLEECCȚȚIIEE  AA  PPRROOIIEECCTTUULLUUII  

 

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

descrise în Fișa măsurii 5/6A, aprobată: 

- Proiecte depuse de fermieri sau membrii unei gospodării agricole care işi diversifică 

activitatea prin înființarea unei activități turistice pentru prima dată în spațiul rural, 

inclusiv beneficiari ai măsurilor GAL M3/2A, M4/2B); 

- Proiecte care dovedesc printr-un document/studiu/analiză că activitatea structura de 

cazare/activitatea de agrement sunt necesare (proximitatea unui obiectiv turistic, 

inclusiv investiții în infrastructura turistică finanțate prin măsura GAL M9/6B, date fluxuri 

de turisti etc);  

- Proiecte care promovează identitatea și specificul local (elemente de arhitectură locală 

construite sau renovate/restaurate, achiziții mobilier tradițional, etc.); 

- Proiecte ale căror reprezentanți legali dovedesc că au experientă și/sau expertiză în 

domeniul turismului;  

- Proiecte care crează locuri de muncă; 

- Proiecte care iși propun implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 ani de la 

semnarea deciziei de finantare. 

 

Nr. 

crt 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1.  Proiecte depuse de fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care 

isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole 

pentru prima data in spatiul rural, inclusiv beneficiari ai masurilor 

GAL M3/2A, M4/2B 

10 p 

1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/ 
membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin 
PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data 
depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat prin documente emise de 
APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar 
contabile).  
* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia  

10 p 

2.  Proiecte care creeaza locuri de munca Max 10 p 

 2.1 Minim 1(un) loc de munca 5 p 

 2.2 2(doua) sau mai mult de 2 locuri de munca 10 p 

3.  Proiecte care dovedesc printr-un document/studiu/analiza ca 

activitatea turistica (structura de cazare/activitatea de agrement) 

sunt necesare/oportune 

Max 30 p 

Se acorda punctaj cumulat daca documentul/studiul/analiza ofera 

informatii despre:  

 

 3.1 Relevanta investitiei in raport cu proximitatea unui obiectiv Max 10 p 
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turistic din teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (inclusiv 

proximitatea fata de investitiile publice in infrastructura turistica 

finantate prin masura GAL M9/6B) 

 3.2 Relevanţa investitiei în raport cu obiectivele SDL, nevoile si 
numarul beneficiarilor - turisti potentiali identificati 

Max 10 p 

 3.3 Nevoile si numarul beneficiarilor - turisti potentiali sunt corect 
identificate si au la baza surse, date statistice, documente oficiale, 
anexate  

Max 10 p 

4.  Proiecte care promoveaza identitatea si specificul local (elemente de 

arhitectura locala construite sau renovate/restaurate,  achizitii 

mobilier traditional etc) 

Max. 20 p 

 4.1 Proiecte care prevăd investiţii turistice ce promoveaza identitatea 

si specificul local (integreaza elemente de arhitectura locala, includ 

elemente specifice renovate/restaurate, prevad achizitii de mobilier 

traditional, utilizeaza materii prime traditionale/ resurse locale etc)  

Documente verificate:  
Planul de afaceri.  

Max. 20 p 

5.  Proiecte ale caror reprezentanti legali dovedesc ca au experienta 
si/sau expertiza in domeniul in care doresc sa investeasca 

Max 10 p 

 5.1 Experienta  > 1 an  in domeniul in care doreste sa investeasca  
Documente verificate: 
- Adeverinta salariat sau alt document relevant emis de catre 
enititatea angajatoare 
Sau 
- Extras Carte de munca  

5 p 

 5.2 Experienta intre 3 luni si 1 an in domeniul in care doreste sa 
investeasca  
Documente verificate: 
- Adeverinta salariat sau alt document relevant emis de catre 
enititatea angajatoare 
Sau 
- Extras Carte de munca 

3 p 

 5.3 Expertiza dobandita specifica domeniului investitiei, dovedita la 
momentul depunerii cererii de finantare 
Documente verificate: 
Diplome / Certificate emise in cadrul sistemului național de educație 
și formare profesională (diplome de absolvire invatamant profesional, 
invatamant liceal, scoli postliceale, invatamant superior etc sau 
Certificate calificare/absolvire programe de formare profesionala ANC)  

5 p 

 5.4 Expertiza specifica in domeniului investitiei in curs de dobandire 
la momentul depunerii cererii de finantare 
Documente verificate: 
Adeverinte emise de institutia de invatamant / Furnizorul de formare 
profesionala care sa certifice inscrierea Reprezentantului legal al 
Solitantului intr-un program de formare profesionala specific 
domeniului investitiei. 

3 p 

6.  Proiecte care isi propun implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 Max 20 p 
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de la semnarea deciziei de finantare 

 Documente verificate: 
Planul de afaceri. 
Declaratia reprezentantulul legal al solicitantului prin care isi asuma 
implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 (doi) ani de la semnarea 
deciziei de finantare. 

20 p 

TOTAL Max 100 p 

 

Punctajul minim ce trebuie obţinut de un proiect este de 30 puncte. 

Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă 

următoarele aspecte: 

- Promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, cât şi prevenirea 

oricărei dicriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală 

- Stabilirea unor  criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să 

evite conflictele de interese, care garantează că cel puţin 50% din voturile privind 

deciziile de selecţie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorităţi publice 

şi permite selecţia prin procedură scrisă. 

 

Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 

următoarele criterii și în următoarea ordine: 

1. necesitatea/oportunitatea proiectului (CS3); 

2. promovarea identitatii si a specificul local (CS4); 

3. localizarea proiectului: de exemplu, în cazul in care, în aceeași sesiune de selecție sunt 2 

proiecte eligibile dintr-o comună și unul dintr-o altă comună, iar un proiect din prima comună și 

cu cel a doua comună au același punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua comună, 

deoarece în prima comună mai există deja un proiect selectat spre finanțare; 

 

77..22  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDEE  EEVVAALLUUAARREE  ȘȘII  SSEELLEECCȚȚIIEE  

  

Selecția proiectelor se va face conform Procedurii de evaluare și selecţie a GAL Munții 

Măcinului - Dunărea Veche, care se poate consulta pe pagina web a GAL MM-DV 

(www.galmuntiimacinului.ro). 

Proiectele se vor depune în cadrul unei sesiuni de depunere lansate, se vor înregistra la 

secretariatul GAL, iar conformitatea acestora se va realiza la momentul depunerii. 

După închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a 

eligibilității. Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații suplimentare 

solicitanților, iar aceștia au obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în sens contrar 

cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Evaluatorii au la dispoziție câte 10 zile pentru 

evaluarea fiecărui proiect, la care se adaugă răspunsul la informații suplimentare, dacă este 

cazul. 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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De asemenea, dacă se consideră necesar experții evaluatori pot efectua vizite pe teren în scopul 

asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu 

elementele existente pe 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.  

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fişe de verficare 

elaborate la nivelul GAL, datate şi semnate de experţii evaluatori. 

Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, 

respectiv vor fi semnate de către doi experţi. 

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei propuneri de 

punctaj pe fiecare proiect, conform unui formular de selecţie, se va convoca Comitetul de 

Selecţie a proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor.  

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

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

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

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

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

În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt proiectele care vor fi 

selectate pentru finanţare.  

Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport de Selecție, care după caz, poate fi 

intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, 

iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 

După emiterea raportului, în urma şedinței Comitetului de Selecție a proiectelor, beneficiarii 

vor fi notificați în scris cu privire la rezultatele selecției, dându-le posibilitatea celor 

nemulțumiți de rezultatele selecției să depună contestație la sediul GAL în maxim 5 (cinci) 

zile de la primirea notificării. Contestaţiile, semnate de beneficiari, vor fi depuse, personal sau 

trimise prin poştă sau fax, cu confirmare de primire, la secretariatul GAL Munții Măcinului - 

Dunărea Veche.  

Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate de alți experți, urmând ca 

după reverificare să fie convocată Comisia de Soluționare a Contestațiilor, conform Procedurii 

de evaluare si selectie (cap. 9 - Solutionarea contestatiilor)  care se poate consulta pe 

pagina web a GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (www.galmuntiimacinului.ro). În urma 

acestei ședințe va rezulta un Raport de Contestații, care va fi publicat pe site și în baza căruia 

vor fi notificați contestatarii. În baza acestui Raport de Contestații, Comitetul de Selecție a 

proiectelor va emite Raportul de Selecție Final. În Raportul de Selecţie Final vor fi evidenţiate 

proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. Contestațiile se 

soluționează în maxim 10 zile lucratoare de la depunerea contestaţiei, termenul incluzând și 

notificarea solicitantului. 

Raportul întocmit de Comisia de soluționare a contestaţiilor, cuprinzând rezultatul contestaţiilor 

este semnat de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de soluționare a 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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contestaţiilor şi este comunicat managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul GAL. O copie a 

Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie.  

Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui şi 

transmiterii acestuia. 

 

Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor a fost 

stabilită de către organele de decizie ale GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche (Consiliul 

Director).  

Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de drept și 7 membri supleanți, iar 

Comisia de Contestații va avea 3 membri de drept și 3 membri supleanți. Toți membrii sunt 

reprezentanți ai partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: ponderea 

reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare de 

50% din totalul membrilor. Cu atât mai mult selecţia proiectelor se va face aplicând regula 

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei 

să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie/Comisiei de Contestații, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Deasemenea în componența 

comitetului de selecție/comisiei de contestații nu va exista un grup de interese dominant, care 

să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. 

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor, la aceste selecţii va lua parte şi un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de 

Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR, care va semna pe Raportul de 

Selecţie. Avizarea Raportului de Selecţie de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanţia 

faptului că procedura de selecţie a proiectelor s-a desfăşurat corespunzător şi s-au respectat 

principiile de selecţie din fişa măsurii din SDL, precum şi condiţiile de transparenţă care 

trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de Selecţie va fi datat, avizat şi de către 

Preşedintele GAL/ Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al 

GAL mandatat în acest sens. 

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  88  CCOOMMPPLLEETTAARREEAA,,  DDEEPPUUNNEERREEAA  ȘȘII  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  DDOOSSAARRUULLUUII  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  

 

În cazul sprijinului pentru înființarea de activităţi turistice în zone rurale se aplică principiul 

finanţării nerambursabile sub forma unei prime/sume forfetare. 

Un solicitant al sprijinului prin măsura 5/6A nu poate poate depune proiecte in cadrul 

Submasurii 6.2 a PNDR sau al altor masuri similare ale GAL-urilor (SM 19.2 „Implementarea 

strategiilor de dezvoltare locala”) dar poate depune proiecte in cadrul altor sub-măsuri/măsuri 

din cadrul PNDR 2014-2020 pentru a fi cofinanţate prin FEADR cu îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor condiţii: 

a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia și a regulilor ajutoarelor de minimis; 

b) nu sunt create condiţiile pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul 

prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, în orice etapă de derulare a 

proiectului;  

c) dacă proiectele nu formează împreună un flux tehnologic. 
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Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu 

permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Formularul Cererii de finanţare este 

disponibil în format electronic pe site-ul www.galmuntiimacinului.ro - Anexa 1 la Ghidul 

Solicitantului pentru accesarea Măsurii 5/6A Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor 

afaceri în turism în teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche. 

 

88..11  CCOOMMPPLLEETTAARREEAA  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  

 

Cererea de Finanţare 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.  

 

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

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

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

 

Cererea de Finanţare 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. 

 

Compartimentul tehnic al GAL MM-DV asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea 

cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească. Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de 

implementare aparține solicitantului. 

 

88..22  DDEEPPUUNNEERREEAA  DDOOSSAARRUULLUUII  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  LLAA  GGAALL  

 

Dosarul Cererii de Finanțare cuprinde Cererea de Finanțare completată şi documentele 

ataşate (conform Listei Documentelor – sectiunea E din Cererea de Finanţare).  

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit.  

Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate numai în ordine de la 1 

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

complet, inclusiv documentele anexate. 

Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 

 

Nr. crt.        Titlul documentului      Nr. Pagină (de la..... până 

la.....) 

 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanţare.  

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil tot 

în partea dreaptă sus. Documentele anexate în copie vor avea şi precizarea „Copie conform cu 

originalul”. 

Originalul şi 1 copie ale Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) pentru 

fiecare exemplar  şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la sediul 

GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche. Solicitantul trebuie să îşi păstreze o copie indentică cu 

exemplarul depus la GAL. 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile  

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

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

permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare 

pagină va purta semnătura şi ştampila solicitantului (doar semnătura, în cazul persoanelor 

fizice) în partea dreaptă sus. 

Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte deasupra 

ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui triunghi se pune ştampila şi semnătura 

beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar conţine un număr de n pagini”. 

 

IMPORTANT!  

Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor ataşate Cererii de 

Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secţiunea E 

din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va efectua după finalizarea 

dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o 

rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. 

 

De asemenea pe CD trebuie să fie pusă şi forma editabilă a Cererii de finanţare: pdf sau word, 

excel, după caz. 

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

trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui 

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

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

Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum 

este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin procură 

legalizată la notar (în original) al responsabilului legal, la sediul GAL, înaintea datei limită care 

figurează în apelul de primire proiecte. 

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele completate, în 2 

exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea 

superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale 

(pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui 

exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le 

depune. 

!!! Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 

proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta cu 
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originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea „Conform cu 

originalul”, datează şi semnează. 

 

88..33  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  CCOONNFFOORRMMIITTĂĂȚȚIIII  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  LLAA  GGAALL  

 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 

Formularui CE05 - Fişa de verificare a conformității şi eligibilității, secțiunea I aferentă 

conformităţii. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

- Dacă este corect completată; 

- Prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

- Dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original 

şi o copie precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care se constată Erori de formă (de ex. omisiuni privind bifarea unor anumite casete – 

inclusiv semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul tehnic al GAL 

poate solicita informații suplimentare, termenul de răspuns fiind de maximum 5 (cinci) zile de 

la momentul luării la cunoștință de către solicitant. Dacă în urma solicitării informațiilor 

suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente trebuie să fie 

emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. În cazul în care solicitantul nu 

acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de expert la finalizarea 

verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.  

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru 

aceeaşi licitaţie de proiecte. 

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. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare care 

sunt descoperite de evaluatorii GAL dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate 

de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele 

anexate Cererii de Finaţare (CF). Necompletarea unui câmp din CF nu este considerată eroare 

de formă. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii pentru a fi 

înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau să i se explice cauzele neconformităţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maxim două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere 

de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

 Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

Dacă este declarată conformă se trece la următoarea etapă de verificare. 
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88..44  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  EELLIIGGIIBBIILLIITTĂĂȚȚIIII  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  LLAA  GGAALL  

Verificarea eligibilității Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 

Formularului CE05 - Fişa de verificare a conformitatii si eligibilității, secțiunea II aferentă 

eligibilității. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

 Verificarea eligibilităţii Solicitantului; 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiţiei; 

 Verificarea documentelor anexate.  

Verificarea se face pe baza documentelor depuse de Solicitant. 

 

ATENȚIE!  

Evaluatorii GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche pot solicita documente sau informaţii 

suplimentare, în etapa de evaluare a eligibilității dacă, pe parcursul verificărilor proiectului, se 

constată că este necesar. 

 

Expertul evaluator al GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche poate solicita documente sau 

informaţii suplimentare în etapa de evaluare a eligibilității dacă, pe parcursul verificărilor 

proiectului, se constată că este necesar, în următoarele situații: 

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate; 

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de 

finanțare; 

- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul 

standard (nu sunt conforme); 

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea cererii de finanțare. 

 

ATENTIE! 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documentele 

emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de 

eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare. 

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii suplimentare 

nu pot fi folosite pentru cresterea punctajului. 

 

Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată, în 

funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații 

suplimentare nu poate depăși 5 (cinci) zile de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant. Clarificările admise vor face parte integrantă 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; 
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- Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă. 

In cazul declararii neeligibilitatii Cererii de finantare, un exemplar al acesteia (copie, în format 

electronic – CD) va fi restituit solicitanților (la cerere), pe baza unui proces verbal de restituire, 

încheiat în două exemplare, semnat de ambele părți. Aceste cereri de finanțare vor putea fi 

corectate/completate și redepuse de către solicitanți în cadrul următorului Apel de selecție 

lansat de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, pentru aceeași măsură, in situatia in care 

raman fonduri disponibile dupa prezentul apel. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou 

într-un proces de evaluare și selecție la GAL. Exemplarul original al cererii de finanțare 

declarată neeligibilă va rămâne la GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche pentru eventuale 

verificări ulterioare (audit, etc.). 

 

După finalizarea procesului de verificare a eligibilității, solicitanții ale căror cereri de finanțare 

au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificați de GAL MM-DV privind rezultatul verificării 

cererilor de finanțare prin e-mail, cu cofirmare de primire. 

Contestațiile privind decizia de finanțare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării 

eligibilității de către GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, pot fi depuse de către solicitant la 

sediul GAL în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării, de unde vor fi direcționate spre 

soluționare către Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul GAL. 

Un solicitant poate depune o singură contestației aferentă unui proiect. Vor fi considerate 

contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de 

eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor adresate este de 10 (zece) de zile 

calendaristice de la data înregistrării la GAL. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va 

transmite solicitantului prin e-mail, cu confirmare de primire, Notificarea privind contestația 

depusă și o copie a Raportului de contestații. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

  

88..55  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  CCRRIITTEERRIIIILLOORR  DDEE  SSEELLEECCȚȚIIEE  

 

Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanțare eligibile 

pentru care s-a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza Formularului CS05 -

Fişa de Verificare a criteriilor de selecție. 

Verificările vor fi în conformitate cu criteriile de selecție și punctajele aferente stabilite în 

prezentul ghid. 

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei propuneri de 

punctaj pe fiecare proiect, conform formularului CS05, se va convoca Comitetul de Selecţie a 

proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor.  

Comitetul de selecție al GAL se asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 

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

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

implementării strategiei.  
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ATENTIE! 

Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost 

selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

 

În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecție va decide care sunt proiectele care vor 

fi selectate pentru finanțare. Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport de 

Selecţie, care după caz, poate fi intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi 

consemnate proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea 

acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare 

criteriu de selecţie (a se vedea Capitolul 7 al prezentului Ghid) 

 

ATENTIE! 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de GAL 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 pentru finantare.  

 

88..66  EELLIIGGIIBBIILLIITTAATTEEAA  LLAA  NNIIVVEELLUULL  AAFFIIRR  

 

Proiectele selectate de GAL vor fi depuse de un reprezentant al GAL, împreună cu solicitantul 

de finanţare la OJFIR Tulcea pentru o nouă verificare. 

Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții GAL și, după caz, 

de către solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor alocate 

Sub-măsurii 19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală. 

La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât 

solicitantul (reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia) cât și un reprezentant al GAL. 

În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici, prin procură notarială (în original), pe 

reprezentantul GAL să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența solicitantului. 

Cererea de finanțare se depune în format letric într-un exemplar original și în format electronic 

(CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului 

Evaluare (CE) al Serviciului LEADER şi Investiţii Non-agricole de la nivelul OJFIR. Experţii SLIN vor 

transmite exemplarul către serviciile de specialitate respomsabile din cadrul structurilor 

teritoriale ale AFIR.  

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”. 

Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele administrative 

conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea 

şi/sau înlocuirea documentelor. 

Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR 

vor fi fi însoțite în mod obligatoriu de: 

 Fișa de verificare a conformității şi eligibilităţii, întocmită de GAL Muntii Macinului - 

Dunarea Veche (Formular CE05 - formular propriu); 
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 Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL Muntii Macinului - Dunarea 

Veche (Formular CS05 -formular propriu); 

 Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare întocmită de GAL Muntii Macinului - 

Dunarea Veche (Formular IS05 -formular propriu) 

 Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (Formular 

VT05 -formular propriu, dacă este cazul); 

 Raportul de selecție final, întocmit de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (formular 

propriu); 

 Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la 

nivelul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, privind evitarea conflictului de interese 

(formular propriu). 

 Raportul de contestaţii, întocmit de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (formular 

propriu) – dacă este cazul. 

 

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta 

legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură 

pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL. În situaţia în care, 

pe parcursul derulării apelului de selecţie intervin  modificări ale legislaţiei, perioada  aferentă 

sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanţilor depunerea 

proiectelor în conformitate cu cerinţele apelului de selecţie adaptate noilor prevederi 

legislative. 

 

88..66..11  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  IINNCCAADDRRĂĂRRIIII  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil 

din cadrul OJFIR/CRFIR.  

În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - 

inclusiv din Cererea de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) 

expertul OJFIR/CRFIR poate solicita informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita 

documente și informații suplimentare (formular E3.4L) în etapa de verificare a încadrării 

proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), termenul de 

răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, 

aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de Finanțare la 

GAL/AFIR.  

 

Fișa de verificare a încadrării proiectului (E1.2.1L) cuprinde două părți:  

• Partea I – Verificarea conformității documentelor  

Expertul OJFIR/CRFIR care primește Cererea de Finanțare trebuie să se asigure de prezența 

fișelor de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a 

Raportului de selecție și a Raportului de contestații, dacă este cazul, întocmite de GAL și de 

copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de selecție va prezenta 
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semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ 

va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa 

măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței 

apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de Implementare aferent 

Submăsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează 

conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în care, conform 

prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de reprezentantul legal) din 

partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să avizeze 

Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care 

această persoană este mandatată în acest sens.  

În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, 

data depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare 

privind modificarea Acordului-cadru de finanțare” de către OJFIR, ca urmare a modificării 

Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, 

nu este condiționată de modificarea angajamentului legal între GAL și AFIR.  

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a 

verificării punctelor specificate în Partea I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului 

(după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat 

neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport de selecție.  

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de 

selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori 

„neconform”, Cererea de Finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune 

proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. În cazul apelurilor cu 

depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară), se acceptă redepunerea aceleiași cereri de 

finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca urmare a selecției 

periodice. 

 

 Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului  

În cazul măsurilor de investiții și sprijin forfetar, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, 

respectiv utilizarea corectă a Cererii de Finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca 

bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, 

respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de 

intervenție.  

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat 

corect, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate 

GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul 

următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR 

în baza unui alt Raport de selecție.  

O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două 

ori pentru puncte de verificare specifice formularului E1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii 

unice de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare.  
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De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două 

ori) , nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.  

Pentru proiectele depuse în cadrul Submăsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea Cererii de 

Finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, 

selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 

01.  

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu 

la nivelul GAL. 

 

88..66..22  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  EELLIIGGIIBBIILLIITTĂĂȚȚIIII  

 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție 

de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași 

serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa 

de evaluare generală a proiectului (E1.2L) în ceea ce privește verificarea condițiilor de 

eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea în domeniile de intervenție și indicatorii de 

monitorizare vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cerințele din apelul de 

selecție lansat de GAL, verificarea realizându-se la nivelul AFIR în etapa de verificare a 

încadrării proiectului (formular E 1.2.1L). Verificarea concordanței cu originalul a documentelor 

atașate la Cererea de Finanțare se va realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, 

când solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele documentelor atașate în copie la 

Cererea de Finanțare, odată cu documentele solicitate în vederea contractării. 

 

Pentru toate proiectele finanțate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de 

verificare a Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, 

prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor 

finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de 

finanțare. 

 

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL - 

anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-măsura 19.4 - 

„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.  

Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în 

urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii 

de finanțare, experții CE vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și reprezentanții 

GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori), pentru toate proiectele care 

vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi 

informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe 

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.  
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Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a 

eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situaţii: 

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;  

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de 

Finanțare;  

- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul 

standard (nu sunt conforme) ;  

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare;  

- necesitatea corectării bugetului indicativ. 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente 

emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de 

eligibilitate la momentul depunerii Cererii de Finanțare. 

 

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o 

singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare solicitantului sau 

GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de 

informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant/GAL. Clarificările admise vor face parte integrantă 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.  

 

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD) care au fost declarate 

neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-

verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi 

corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de 

selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou 

într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de 

selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul 

original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost 

verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, 

DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.). 

 

ATENȚIE!  

În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției nu vor 

completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă 

odată cu cererea de finanțare. 

 

Notă 

După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate 

dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei 
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autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate 

și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor 

cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile. 

 

După finalizarea procesului de verificare a conformității și eligibilității, solicitanţii ale căror 

cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au realizat 

selecția proiectelor vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor 

de finanțare. GAL va primi o copie a formularului E6.8.1L comunicat solicitantului, prin 

fax/poştă/e-mail cu confirmare de primire. 

 

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării 

eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de la 

primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a 

analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR diferită 

de cea care a verificat inițial proiectul. 

 

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate 

contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de 

eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de 

la data înregistrării la structura care o soluționează. 

 

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite (pe fax/poştă/e-

mail, cu confirmare de primire) solicitantului şi GAL-ului formularul E6.8.2L – Notificarea 

solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații. 

 În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de 

către experții verificatori, solicitantul şi GAL-ul vor fi înștiințaţi privind modificările prin 

notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în 

care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de 

finanțare nu se va încheia.  

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  99  CCOONNTTRRAACCTTAARREEAA  FFOONNDDUURRIILLOORR  

 

99..11  PPRREEVVEEDDEERRII  CCOOMMUUNNEE  PPEENNTTRRUU  TTOOAATTEE  PPRROOIIEECCTTEELLEE  AAFFEERREENNTTEE  SSUUBB--MMĂĂSSUURRIIII  1199..22  

 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă 

este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către 

solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de 

finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei 

obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată. O copie a 

formularului va fi transmisă spre știință GAL-ului. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în 
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termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță 

AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul financiar nerambursabil. 

 

Toate Contractele de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se 

semnează de către beneficiar cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură 

pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente 

sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01).  

 

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se 

vor respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de 

procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte 

aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 /modificare contracte -  Manual de 

procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor de finanțare/Deciziilor 

de finanțare, în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de 

cererea de finanțare utilizată.  

 

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin 

este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de 

acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe 

pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;  

− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb 

aplicabil fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a 

anului pentru care se efectuează plata respectivă. 

 

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L. 

 

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2, CRFIR 

are obligația de a transmite și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele aferente 

Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt 

proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul neîncheiat/încetat.  

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul 

Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, 

exemplar copie, în format electronic (CD). 

 

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea 

proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare 

și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o 

neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR 

poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea 

http://www.ecb.int/index.html
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AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței 

judecătorești. 

 

ATENȚIE!  

Pe durata de valabilitate (şi monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin 

forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau 

informație în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare 

aferenți proiectului. 

 

 

99..22  SSEEMMNNAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTEELLOORR  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE    

 

Pentru proiectele aprobate, AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanţare în 

vederea  prezentării documentelor necesare contractării precum și a documentelor originale 

depuse în copie la Dosarul Cererii de Finanțare, pentru ca expertul AFIR să verifice 

conformitatea cu originalul acestora. 

Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele 

documente, cu caracter obligatoriu conform HG 226/2015, cu modificarile și completarile 

ulterioare si a procedurilor in vigoare la momentul notificarii: 

Certificate de cazier judiciar (fără înscrieri privind sancţiuni economico-financiare) al 

solicitantului si reprezentantului legal, în original, valabil la data încheierii contractului de 

finantare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.,  (doc. 8.1 şi 8.2 în Cererea de 

Finanțare). 

Certificate de atestare fiscală, atât pentru întreprindere cât și pentru reprezentantul legal, 

emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul 

social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) 

şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. (doc. 9.1 şi 9.2 

în Cererea de Finanțare); 

Adresa emisa de institutia finaciara (banca/trezorerie) din care să rezulte denumirea și adresa 

băncii precum și codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR aferente 

proiectului FEADR Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea 

proiectului. (doc. 15 in Cererea de Finanțare).  

Certificat de cazier fiscal al solicitantului (doc. 17 in Cererea de Finanțare) (fără înscrieri 

privind sancțiuni economico-financiare) 

Pentru obţinerea avizelor/notificărilor/autorizațiilor, solicitanţii vor trebui să depună 

documentaţia necesară pentru eliberarea acestora, la instituțiile competente, conform 

reglementărilor legale in vigoare. 

De exemplu, pentru obținerea Notificării de asistenţă de specialitate de sănătate publică se vor 

depune: cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii; schiţa de amplasare în 

zonă, proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi 

suprafeţele acestora, după caz; memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii 
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care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz; dovada achitării tarifului de 

asistenţă de specialitate de sănătate publică, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1030/ 

2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, 

amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru 

starea de sănătate a populaţiei. 

 

ATENTIE! 

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în 

Notificarea de selecţie, sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu 

debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. 

Solicitanţii, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii 

contractului de finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, indiferent de 

data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR.  

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea 

contractului de finanțare! 

 

Durata de execuție a Contractului de finanțare este de maxim  5 ani și cuprinde: 

- durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a Planului de afaceri, de 

maximum 57 de luni de la semnarea contractului şi reprezintă termenul limită până la 

care beneficiarul poate depune cererea pentru a doua tranşă de plată, la care se adaugă  

- maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei de-a doua tranşe de plată. 

 

ATENTIE! 

În cazul in care Beneficiarul  si-a asumat implementarea Planului de afaceri in max. 2 ani 

(CS6), Durata de executie a Contractului de finantare este de maxim 27 de luni, respectiv: 

- durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a Planului de afaceri, de 

maximum 24 de luni de la semnarea contractului şi reprezintă termenul limită până la care 

beneficiarul poate depune cererea pentru a doua tranşă de plată, la care se adaugă  

- maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei de-a doua tranşe de plată 

 

Durata de valabilitate a Contractului de finanțare cuprinde durata de execuţie a Contractului 

de finanțare, la care se adaugă 3 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de 

către Autoritatea Contractantă. 

Durata de execuție prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul 

prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privaţi, 

prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.  

ATENȚIE!  

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substantial investiţia realizată 

prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare. 
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Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea 

ce privește publicarea pe site-ul A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă, titlu si 

valoare proiect).  

Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre 

semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, 

atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită 

prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși 

termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 zile. 

 

Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul CE SLIN CRFIR transmite o adresă către 

solicitanți și către GAL, prin care îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului 

de finanţare. Adresa va fi transmisă în două zile de la data refuzului Autorității Contractante de 

a încheia Contractul de finanţare. 

 

Contractul de finanțare (Formularul C1.1L) se va redacta în limba română, în două exemplare, 

împreună cu două exemplare din anexele acestuia. Contractul de finanţare va avea ataşate 

următoarele anexe, documente care vor fi parte integrantă a acestuia, având aceeași putere 

juridică: 

Anexa I Prevederi generale  

Anexa II Bugetul indicativ  

Anexa III Cererea de finanțare  

Anexa IV Instrucțiuni de plată  

Anexa V Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR  

Anexa VI Materiale și activități de informare de tip publicitar 

 

99..33  MMOODDIIFFIICCAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTEELLOORR  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE    

 

Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar poate fi 

modificat, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, numai 

dacă circumstanţele executării proiectului s-au schimbat începând de la data iniţială a semnării 

Contractului. 

 

Orice modificare a Contractului de finanțare se va face în baza unor motive justificate și 

întemeiate și doar cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale 

legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile și a situației în care intervin modificări 

procedurale, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste 

modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare  

 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei 

de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 
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 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu 

excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării 

nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire 

la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.  

 Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între 

liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează 

funcţionalitatea investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care proiectul a 

fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 

10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli 

eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă 

a Autorităţii Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanţare 

prin act adiţional.  

 Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a 

contractului de finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante.  

 

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv 

în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată 

procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă 

constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu 

corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării 

nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ 

nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de 

plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio 

altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.  

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, 

împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi 

în conformitate cu dispoziţiile contractuale.  

Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a 

afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va 

realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.  

Anterior încetării Contractului de Finanţare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 

contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă. 

 

ATENȚIE!  

Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract de 

Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea încheierii 

contractelor de prestări servicii de consultanţă şi / sau proiectare, publicate pe pagina oficială 

AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste 

documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care 

îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte. 
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Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanțare 

numai în cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificările nu pot avea efect retroactiv. 

Nu sunt acceptate modificările care afectează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora  

proiectul a fost selectat. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută în 

Contract nu poate fi depăşită.  

 

Beneficiarul trebuie să solicite în scris Autorității Contractante orice modificare a Contractului 

de finantare, inclusiv a anexelor acestuia, completând Formularul C 3.1L - "Notă explicativă 

pentru modificarea Contractului de finanțare". Formularul C 3.1L se va prelua din Manualul de 

procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor 

de finantare, care poate fi consultat pe pagina de internet a AFIR. 

 

99..44  ÎÎNNCCEETTAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTUULLUUII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  

 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată 

neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare 

sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care 

afectează Contractul de finanțare, sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, 

se va demara procedura de încetare a Contractului de finanțare în conformitate cu prevederile 

Anexei I – "Prevederi generale" și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă 

au fost efectuate plăți). 

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1100  PPLLAATTAA  

  

În cazul măsurii 5/6A, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unui sprijin 

financiar pentru înființarea unei activități turistice noi în spațiul rural. 

Valoarea  sprijinului este de max. 40.000 de euro/ proiect. 

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de 

primă, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel: 

 prima tranşă -70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare; 

 a doua tranşă - 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din 

Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare. 

 

ATENȚIE!  

Sprijinul financiar acordat trebuie utilizat în scopul activității propuse prin proiect și nu în 

interes personal! 

 

Prima cerere de plată se va depune în maximum 30 de zile de la data semnării Contractului 

de Finanțare şi reprezintă 70% din valoarea sprijinului acordat. Plata se va efectua în maxim 

90 de zile de la data declarării conformităţii cererii de plată de către AFIR.  
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Prin Planul de afaceri, solicitantul își poate asuma un procent mai mare de 30%. În acest caz, 

procentul stabilit devine obligatoriu de îndeplinit. Cerinţa va fi verificată în momentul 

finalizării implementării Planului de afaceri. 

La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul se obligă să facă dovada creşterii 

performanţelor economice ale întreprinderii, prin comercializarea produselor proprii/ prestarea 

serviciilor în procent de minimum 30% din valoarea primei tranşe de plată, valoare calculata 

excluzand TVA-ul, dacă beneficiarul este platitor de TVA, conform reglementarilor fiscale in 

vigoare.  

Perioada de implementare a Planului de afaceri este de maximum 57 de luni şi este urmată 

de controlul implementării corecte şi plata ultimei tranşe (max 90 de zile). În cazul 

neimplementării corecte a Planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate proporţional cu 

obiectivele nerealizate. 

ATENTIE! 

În cazul in care Beneficiarul  a obtinut punctaj pentru criteriul de selectie CS6 (Proiecte care 

isi propun implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 de la semnarea deciziei de 

finantare), perioada de implementare a Planului de afaceri este de maximum 24 de luni şi 

este urmată de controlul implementării corecte şi plata ultimei tranşe (max 90 de zile). 

 

ATENȚIE!  

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/sau să nu modifice obiectivele realizate prin 

proiect pe o perioadă de 3 ani de la cea de-a doua tranșă de plată efectuată de Agenţie. 

 Cea de a doua tranșă va fi utilizata exclusiv pentru dezvoltarea afacerii propuse prin proiect 

(în Planul de afaceri) cu respectarea cerințelor privind eligibilitatea/neeligibilitatea cheltuielilor 

prevăzute în OMADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

  

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  1111  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

  

1111..11  IINNDDIICCAATTOORRII  DDEE  MMOONNIITTOORRIIZZAARREE  

 

Numarul de locuri de munca nou create: 2 

Indicatori Leader: 

Numar de mici afaceri non agricole nou create:3 

Cheltuiala publica totala: 120.000 euro 

 

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

1303/2013. 

Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuării ultimei tranșe de 

plată. 

 

Pe durata de valabilitate a contractului, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării 

GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau 
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agenţilor lor autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea 

rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces 

descrise în art.14 (2). 

Pe toata durata de execuție si de monitorizare a contractului beneficiarul asigură accesul la 

locul de implementare al proiectelor, însoţește echipele de control şi pune la dispoziţia 

acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit 

prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Dacă pe parcursul perioadei de monitorizare a contractului se constată următoarele situaţii: 

 obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de 

finanţare sau sunt închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane), 

 proiectului i se aduc modificări substanţiale, 

 nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate 

prin Cererea de Finanțare, 

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele identificate.  

Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficienţelor 

identificate, implementarea recomandărilor  rezultate în urma misiunilor de control ale 

Autorităţii Contractante şi/sau CE. 

În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu 

procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la 

somare, Autoritatea Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii ajutorului 

financiar public nerambursabil plătit. 

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că 

obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil 

au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării sau închirierii), 

contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral. 

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constată că 

Beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele 

proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz (funcţie de gradul de afectare, 

gravitatea faptelor, etc):  

a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea 

contractului de finanţare;  

b) fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau 

acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, nefiind 

influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în considerarea 

căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil. 

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să 

menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform 

descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare. 

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

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

pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minim 3 ani de la data 

efectuării ultimei plăți. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  1122  IINNFFOORRMMAAȚȚIIII  UUTTIILLEE  

 

1122..11    DDOOCCUUMMEENNTTEE  NNEECCEESSAARREE  LLAA  DDEEPPUUNNEERREEAA  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE    

 

1. PLAN DE AFACERI. 

2.1 SITUAȚIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 

formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 

Financiară, în 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). Excepție fac 

întreprinderile înființate în anul depunerii Cererii de Finanţare.   

sau 

2.2 DECLARAȚIE PRIVIND VENITURILE realizate din România în anul precedent depunerii 

proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la 

formular, în care rezultatul brut obtinut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv 

(inclusiv 0) 

şi/ sau 

2.3 DECLARAȚIA PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanţare; 

sau  

2.4 DECLARAȚIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul 

solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii cererii de finantare. 

Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul solicitanților infiintati in anul depunerii proiectului, acestia nu vor depune situatiile 

financiare.  

b) În cazul in care anul precedent depunerii Cererii de Finantare este anul infiintarii, nu se 

analizeaza rezultatul operational din contul de profit si pierdere sau rezultatul brut din cadrul 

formularului 200, care poate fi si negativ. 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au 

depus Declaraţia de inactivitate (conform legii) la Administraţia Financiară în anul anterior 

depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia 

de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.  

- Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale si persoane fizice autorizate:  

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 

înregistrată la Administrația Financiară.  

3. DOCUMENTE PE CARE SOLICITANȚII TREBUIE SĂ LE PREZINTE PENTRU TERENURILE ȘI 

CLĂDIRILE AFERENTE OBIECTIVELOR PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE AFACERI 

Pentru situaţia în care terenul urmează să fie achiziționat ulterior semnării Contractului de 

Finanțare documentele de proprietate vor fi prezentate la a doua tranşa de plată. 

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de 

utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 

a)       DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ  
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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 10 ani începând cu anul depunerii 

Cererii de Finanţare, 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 SUPERFICIE contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 

ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității 

investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin 

proiect, în copie.  

Documentele de mai sus vor fi însoțite 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 

imobilului 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).  

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

montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de construcții si/ sau lucrari de interventii 

asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie etc.), se vor 

prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă (calculată în ani) cel puțin egală cu perioada 

de derulare a proiectului 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,  
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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 pct. 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) 

de mai jos: 

A. vor fi depuse în copie și însoțite 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 printr-o hotarare judecatoreasca. 

 

ATENȚIE!  

Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public. 

 

ATENȚIE!  

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.  

Acest document va fi adăugat la Cererea de finanțare în câmpul "Alte documente” 

 

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 atasate la 

Cererea de finantare. 

4. CERTIFICAT PRIVIND INSCRIEREA IN REGISTRUL FERMIERILOR insotit de DECLARATIILE DE 

SUPRAFATA - in original / EXTRAS DIN REGISTRUL AGRICOL – în copie cu ştampila primăriei şi 

menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calității de fermier / membru al 
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gospodăriei agricole care desfășoară activitate agricolă cu minimum 12 luni anterior depunerii 

cererii de finanțare 

5. Pentru întreprinderile care au autorizat codul CAEN propus prin proiect se solicită obligatoriu 

o DECLARAȚIE ÎNTOCMITĂ ŞI ASUMATĂ PRIN SEMNATURĂ DE UN EXPERT CONTABIL, din care 

să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care a solicitat 

finanțare si/sau din care să rezulte că veniturile din activități agricole reprezintă cel puțin 50% 

din veniturile de exploatare ale solicitantului. 

6. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat 

majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF). 

7. DOCUMENTE CARE ATESTĂ FORMA DE ORGANIZARE A SOLICITANTULUI. 

7.1 HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

7.2 ACT CONSTITUTIV pentru Societatea cooperativă agricolă. 

8. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE a solicitantului privind nederularea anterioara a 

activitatii economice non-agricole aferenta codului CAEN propus în cererea de finanțare (in 

cadrul Sectiunii F a Cererii de finantare), respectiv ca: 

- nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei nu a mai beneficiat de sprijin financiar 

nerambursabil forfetar pe SM 6.2, SM 6.2 ITI a PNDR 2014 - 2020 sau o masura similara a GAL-

urilor (SM 19.2 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locala”); 

- solicitantul nu detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza 

aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin 

Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati 

complementare autorizate la ONRC; 

- asociații/acționarii soliictantului - persoane fizice nu dețin părți sociale în cadrul altor 

întreprinderi care își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN autorizat la ONRC, ca și 

cel propus prin Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia, autorizate; 

- asociații/acționarii solicitantului - persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt 

soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei intreprinderi care au solicitat/beneficiat de sprijin 

financiar forfetar prin  SM 6.2, SM 6.2 ITI și prin SM 19.2 „Implementarea strategiilor de 

dezvoltare locala”pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare; 

- nici unul dintre asociați/acționari nu a desfășurat acceași activitate sau activități 

complementare cu activitatea aferentă codului CAEN propus în cererea de finanțare, sub nici o 

formă de organizare autorizată; 

9. Declarația privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor/ întreprinderilor mici 

(Anexa 6 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să 

reprezinte întreprinderea. 

10. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a solicitantului privind respectarea regulii de cumul 

a ajutoarelor de minimis (Anexa 7 din Ghidul solicitantului). 

11. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a solicitantului privind neîncadrarea în categoria 

"firme în dificultate" (Anexa 8 din Ghidul solicitantului), semnată de persoana autorizată să 

reprezinte intreprinderea, conform legii. Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia 

PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu activitate 

de mai puţin de 2 ani fiscali. 
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12. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 

consiliere prin Măsura 02 (Anexa 9 din Ghidul solicitantului). 

13. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a solicitantului ca nu este inregistrat in Registrul 

debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR sau daca este, ca angajeaza ca, pana la 

semnarea contractului de finantare, sa achite integral datoria catre AFIR, inclusiv dobanzile si 

majorarile de intarziere (Anexa 10 din Ghidul solicitantului). 

13. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a reprezentantulul legal prin care isi asuma 

implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 (doi) ani de la semnarea deciziei de finantare 

(Anexa 11 din Ghidul solicitantului) 

14. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a reprezentantulul legal privind angajamentul de 

raportare catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (Anexa 12 din Ghidul Solicitantului) 

15. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a solicitantului privind angajamentul de a introduce 

investitia in circuitul turistic (Anexa 13 din Ghidul solicitantului) 

16. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE - documente sau parti de documente solicitate de catre 

GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, relevante pentru evaluarea Cererilor de finantare si 

scorarea criteriilor de selectie:  

-  Documentul /studiul/analiza care se confirma ca activitatea turistica (structura de 

cazare/activitatea de agrement) este necesara la nivel de teritoriu Muntii Macinului - Dunarea 

Veche (CS3);  

- Documente oficiale (baze de date, surse publice etc) care certifica identificarea reala a 

nevoilor si numarului beneficiarilor potentiali - turisti (CS2);  

-  Fundamentare/motivare in cadrul Planului de afaceri ca proiectul promoveaza identitatea si 

specificul local (integreaza elemente de arhitectura locala construite sau renovate/restaurate,  

achizitii mobilier traditional etc) (CS3); 

- Documente care dovedesc experienta si/sau expertiza in domeniul in care doresc sa 

investeasca (Adeverinta salariat sau alt document relevant emis de catre entitatea angajatoare 

Sau Extras Carte de munca, Diplome / Certificate emise in cadrul sistemului național de 

educație și formare profesională (diplome de absolvire invatamant profesional, invatamant 

liceal, scoli postliceale, invatamant superior etc sau Certificate calificare/absolvire programe de 

formare profesionala ANC), Adeverinte emise de institutia de invatamant / Furnizorul de 

formare profesionala care sa certifice inscrierea Reprezentantului legal al Solitantului intr-un 

program de formare profesionala specific domeniului investitiei) (CS5); 

-  Declaratia pe propria raspundere a reprezentantulul legal prin care isi asuma implementarea 

Planului de Afaceri in maxim 2 (doi) ani de la semnarea deciziei de finantare (CS6). 

 

1122..22  DDOOCCUUMMEENNTTEELLEE  NNEECCEESSAARREE  LLAA  TTRRAANNŞŞEELLEE    DDEE  PPLLAATTĂĂ        

 

Reguli generale: 

Pentru autorizarea plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL Muntii Macinului 

- Dunarea Veche pentru efectuarea conformității. În urma realizării verificării, în situația în care 

cererea de plată a fost declarată conformă, beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit 

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

(OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului de finanțare. În vederea verificării 
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realizării acestui pas procedural la nivelul OJFIR/CRFIR, în toate formularele de plată dedicate 

verificării conformității DCP, se va adăuga un rând cu următorul punct de verificare: ”Fișa de 

verificare a conformității Dosarului Cerere de Plată este completată, datată și semnată de către 

experții GAL, iar concluzia verificării este "conform".”  

În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redepună la GAL Dosarul 

cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul de finanțare/Actul 

adițional/Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat neconform poate fi 

redepus o singură dată la GAL. 

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

beneficiarul are dreptul de a depune contestație cu încadrarea în termenul maxim de depunere 

a dosarului cererii de plată la AFIR. În acest caz, contestația va fi analizată de către doi experți 

din cadrul GAL, alții decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. 

Dacă în urma analizării contestației, viza GAL rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate 

adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a 

AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare. Soluționarea 

contestației de către experții OJFIR/CRFIR și comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza 

cu încadrarea în termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.   

Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în 

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii din cadrul PNDR, în care se 

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

 

Documente necesare la depunerea TRANSEI I de plata: 

DECLARATIA DE ESALONARE a depunerii dosarelor cererilor de plata - Formularul AP 0.1 - sM 

6.2, 19.2-6.2 (www.afir.info/Informatii utile/ Tipizate/ Cerere de plata  si Formulare pentru 

sM6.2) 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE privind respectarea tuturor condiţiilor de eligibilitate şi 

a principiilor de selecţie -  Formularul AP 1.4 

IDENTIFICAREA FINANCIARĂ completată, datată, semnată şi ştampilată de banca/ trezoreria 

beneficiarului finanţării, precum şi datată şi semnată de titularul contului - Anexa - AP 1.1 

 

Documente necesare la depunerea TRANSEI II de plata: 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE privind respectarea tuturor condiţiilor de eligibilitate şi 

a principiilor de selecţie - Formularul AP 1.4 

IDENTIFICAREA FINANCIARĂ completată, datată, semnată şi ştampilată de banca/ trezoreria 

beneficiarului finanţării, precum şi datată şi semnată de titularul contului - Anexa - AP 1.1 

RAPORT DE EXECUTIE - Formularul AP 1.3 – S.M 6.2 

ANEXA 1 a Raportului de executie - Formularul AP 1.3 –S.M 6.2  

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE si avize aferente 

- se depune in aferent tuturor proiectelor. Doar pentru proiectele care prevad investitii in 

structuri de tipul pensiunilor agroturistice, din Autorizatia de functionare (sau 

avizele/autorizatiile aferente), trebuie sa reiasa ca agropensiunea este autorizata pentru a oferi 

masa turistilor cazati. 
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DOCUMENTELE DE PROPRIETATE PENTRU TEREN – pentru situația în care beneficiarul a propus 

în Planul de afaceri achiziție de teren. 

CERTIFICATUL DE MEMBRU AL UNEI AGENȚII NAȚIONALE DE TURISM SAU CONTRACTUL 

încheiat cu o agenție de turism autorizată privind introducerea obiectivului în circuitul 

turistic SAU alt document care sa demonstreze introducerea investitiei in circuitul turistic;  

CERTIFICATUL DE CLASIFICARE A OBIECTIVULUI TURISTIC; 

Daca prin intermediul proiectului se prevad lucrari de constructii/montaj  

 AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE; 

 PROCES VERBAL de recepție la terminarea lucrarilor; 

ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (detaliate în Instrucţiunile de plată emise de catre AFIR). 

Pentru obţinerea avizelor/ notificărilor/ autorizațiilor, solicitanţii vor trebui să depună 

documentaţia necesară pentru eliberarea acestora, la instituțiile competente, conform 

reglementărilor legale in vigoare. 

De exemplu, pentru obținerea Notificării de asistenţă de specialitate de sănătate publică se vor 

depune: cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii; schiţa de amplasare în 

zonă, proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi 

suprafeţele acestora, după caz; memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii 

care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz; dovada achitării tarifului de 

asistenţă de specialitate de sănătate publică, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 

1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de 

amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu 

risc pentru starea de sănătate a populaţiei. 

 

1122..33  LLIISSTTAA  AANNEEXXEELLOORR  LLAA  GGHHIIDDUULL  SSOOLLIICCIITTAANNTTUULLUUII    

 
LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-UL GAL MM-DV:  

 Cererea de finanţare – Anexa 1; 

 Planul de afaceri – Anexa 2;  

 Lista codurilor CAEN eligibile pentru accesare masurii M5/6A - Anexa 3 

 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor - Anexa 4  

 Fisa masurii M5/6A - Anexa 5 

 Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprindere mica - Anexa 6 

 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)- Anexa 7 

 Declaratie cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 8 

 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 - Anexa 9 

 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind debit AFIR - Anexa 10 

 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind implementarea planului de 

afaceri in maxim 2 (doi) ani - Anexa 11 

 Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind angajamentul de raportare catre 

GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche - Anexa 12 

 Declaratia pe propria răspundere a solicitantului privind angajamentul de a introduce 

obiectivul investitional in circuitul turistic - Anexa 13 
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 Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014-2020 – 

Anexa 14 

 

Formulare GAL conformitate / eligibilitate / selectie: 

Fișa de verificare a conformității şi eligibilității, întocmită de GAL Muntii Macinului - Dunarea 

Veche (Formular CE05 - formular propriu); 

Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche 

(Formular CS05 - formular propriu); 

Fișa de solicitare informatii suplimentare, întocmită de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche 

(Formular IS05 - formular propriu); 

Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (Formular VT05 

-formular propriu, dacă este cazul). 

 

1122..44  GGAALL  MMUUNNȚȚIIII  MMĂĂCCIINNUULLUUII  ––  DDUUNNĂĂRREEAA  VVEECCHHEE    ÎÎNN    SSPPRRIIJJIINNUULL    DDUUMMNNEEAAVVOOAASSTTRRĂĂ      

 

GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 08:00 și 

14:00 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Strategiei de Dezvoltare 

Locală, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea 

proiectelor depuse prin intermediul SDL. 

 

Ne puteți contacta direct la sediul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche din localitatea CERNA, 

Str. Scolii, nr.2, telefonic la numerele de telefon 0746 290 266, 0742 246 828  sau pe email la 

adresele: office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro. 

Urmăriți noutățile noastre pe pagina web a GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche 

www.galmuntiimacinului.ro sau pe pagina de facebook www.facebook.com/gal.muntiimacinului. 

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

necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.  

 

ATENTIE! 

Experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 

 

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

situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.  

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

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

Macinului - Dunarea Veche, pentru soluționarea problemelor.  

 

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

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

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

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

sesizare. 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
http://www.facebook.com/gal.muntiimacinului

