
 
 

 

APEL DE SELECȚIE 

Asociația GAL Someș Transilvan anunţă lansarea în perioada 26.06.2017 – 31.08.2017 

a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2017 pentru 

Măsura M4/6A - Înființarea activităților neagricole 

 

Data publicării: 26.06.2017 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M4/6A  – 1/26.06.2017 

Data lansării apelului de selecție: 26.06.2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 31.08.2017 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Biroul GAL Someș Transilvan, din loc. Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446 în intervalul 
orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri între orele 09:00-12:00 

Fondul disponibil pentru această sesiune: 150.000 euro 
Cuantumul sprijinului va fi de 30.000 de euro/proiect și va fi acordat sub formă de primă, 
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 cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

 
Model Cerere de Finanțare  
Versiunea editabilă a Cererii de finanțare se regăsește în Anexa 1 la prezentul apel de 
selecție 
 
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului 
Solicitantului: 
 
1.Plan de afaceri. 

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 

formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 

Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - 

formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0). 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul 

depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimile doua situaţii financiare). 

Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii de finantare. 

sau 



 
 

 

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

înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), insotita de Anexele la formular, in care 

rezultatul brut obtinut in anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0) 

şi/sau 

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

document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanțare; 

sau 

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

au desfăşurat activitate anterior depunerii cererii de finantare. 

Pot apărea următoarele situații: 

a) În cazul solicitanților infiintati in anul depunerii proiectului, acestia nu vor depune 

suituatiile financiare. 

b) În cazul in care anul precedent depunerii Cererii de Finantare este anul infiintarii, nu se 

analizeaza rezultatul operational din contul de profit si pierdere sau rezultatul brut din cadrul 

formularului 200, care poate fi si negativ. 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au 

depus Declaraţia de inactivitate (conform legii) la Administraţia Financiară în anul anterior 

depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va depune Declaraţia 

de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale si persoane fizice autorizate: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 

înregistrată la Administrația Financiară 

3. Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente 

obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri 

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

 

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 

finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul 

titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 

concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 

retrocedarea. 

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 

concedent care să specifice: 

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces; 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a 

redevenţei şi alte clauze. 

c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității 

investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin 

proiect, în copie. 

Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi 

documente privind înscrierea imobilelor în evidențele 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) 

 

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

căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor 

existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile 

pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, 

după caz: 

a) dreptul de proprietate privată, 

b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 

f) împrumutul de folosință (comodat) 

g) dreptul de închiriere/locațiune. 

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

de comodat. 

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

interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. 

 



 
 

 

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii 

(situaţii) de mai jos: 

A. vor fi depuse în copie și însoțite de: 

- 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. 

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini ( 

ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia 

investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 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 vor fi adăugate la Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente”. 

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” 

pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole care desfășoară activitate agricolă pe 

suprafețe de teren mai mici de 0,3 ha. 

5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin 

proiect se solicită obligatoriu o Declaratie întocmita si asumată prin semnatură de un expert contabil 

, din care sa reiasă faptul că intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitățile pentru 

care a solicitat finanțare si/sau din care să rezulte că veniturile din activitățile agricole reprezintă cel 

puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului. 

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF). 

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 

7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 

propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 



 
 

 

10. Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor/ întreprinderilor mici (Anexa 6.1 

din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte 

întreprinderea. 

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului). 

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria ’’firme în 

dificultate’’ (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului), semnată de persoana autorizată să reprezinte 

intreprinderea, conform legii. Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, 

intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu activitate de mai puţin de 2 

ani fiscali. 

13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin 

Măsura 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) 

17. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei nu a mai 

solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe SM 6.2. 

18. Alte documente (după caz) 

Atentie! In categoria “alte documente” intra si acordul administratorului/custodelui ariei naturale 

respective in cazul in care activitatea propusa prin proiect impune. 

 



 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să la îndeplinească solicitantul: 
 
 

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare? 
DA  sau NU 

 
2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de 

către solicitant? 
DA  sau NU 

 
3. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 

electronică a cererii de finanţare? 
DA  sau NU 

 
4. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică? 

DA  sau NU 
 

5. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant? 
DA  sau NU 

 
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  măsurii? 

DA  sau NU 
 

7. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului ? 

DA  sau NU  

 
 



 

 

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 
 

DOCUMENT  
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1. Planul de Afaceri     

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi 
- 
formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii 
proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul 
operațional (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 
două situaţii financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul 
depunerii cererii de finanțare. 
 
sau 
2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent 
depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 
200) însoțită de Anexele la formular 
 
şi/sau 
 
2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de 
venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea 
cererii de finanţare; 
 
sau 
2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în 
cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii 
proiectului. 

    

3.Documente pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor 
prevăzute în Planul de afaceri 
 
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de 
construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va 
prezenta înscrisul care să certifice, dupa caz: 
a) Dreptul de proprietate privată 
b) Dreptul de concesiune  
c) Dreptul de superficie; 
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, 
reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, 
jurisdicțional sau admini- strativ 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 resjudicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii 
imobiliare, etc. 
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare 
 
În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, 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: 
- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată 
există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să 
se menționeze care este suprafața supusă acestui proces; 
- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în 
graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, daca 
concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte 
clauze 
 
Documentele de la pct. 3.1(a,b și c) de mai sus vor fi însoțite de: 
- documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor 
în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară 
pentru informare din care sa rezulte înscrierea 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). 
 
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini 
și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de 
construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente 
(electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor 
prezenta înscrisuri valabile pentru o perioada (calculată în ani) cel 
puțin egală cu perioada de derulare a proiectului începând cu anul 
depunerii cererii de finanțare care să certifice, dupa caz: 

a) dreptul de proprietate privată, 

b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 



 

 

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 

f) împrumutul de folosință (comodat) 

g) dreptul de închiriere / locațiune 

 
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de 
locațiune/în- chiriere, contract de comodat. 
 
În cazul în care documentele de la pct. 3.2(a,b,c,d,e,f și g) nu sunt 
depuse în formă autentică sau nu sunt emise de o autoritate publică 
sau nu sunt hotărâri judecătorești acestea vor fi însoțite de: 
Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în 
evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară 
pentru informare din care sa rezulte înscrierea 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). 
 
În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este 
liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va 
depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul 
de rambursare a creditului 

4. Extras din Registrul agricol - în copie cu ştampila primăriei şi 
menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii de 
membru al gospodăriei agricole, care desfășoară activitate agricolă 
pe suprafețe de teren mai mici de 
0,3 ha 

    

5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate 
codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect se solicită 
obligatoriu o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de un 
expert contabil, din care sa reiasă faptul ca întreprinderea nu a 
desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care a solicitat 
finanțare și/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. 

    



 

 

 

8.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului - persoană juridică     

8.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal - persoană 
fizică 

    

9.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere     

9.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal; 
 
Certificatele vor fi 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. 

    

10. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-
întreprinderilor/ întreprinderilor mici (Anexa 6.1 din Ghidul 
solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana 
autorizată să reprezinte întreprinderea. 

    

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind 
respectarea regulii de cumul a ajutoarele de minimis(Anexa 6.2 din 
Ghidul Solicitantului). 

    

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind 
neîncadrarea în 

categoria "firme in dificultate"(Anexa 6.3 din Ghidul Solicitantului), 
semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, 
conform legii. Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția 
PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și 
a societăților cu activitate de mai puțin de 2 ani fiscali. 

    

13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a 
beneficiat de servicii de consiliere prin M 02(Anexa 6.4 din Ghidul 
Solicitantului) 

    

14. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) din care 
să rezulte denumirea și adresa băncii precum și codul IBAN al 
contului în care se derulează operațiunile cu AFIR aferente 
proiectului FEADR. 

    

 
16. Certificat de cazier fiscal al solicitantului 

    

17. Declarație pe proprie răspundere că nici solicitantul și nici un 
alt membru al gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași 
sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe sM 
6.2. 

    

18.  Alte documente     

     

     

 



 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 
 

CRITERII DE ELIGIBILITATE GENERALE 

1.1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei 

măsuri din PNDR)? (verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de 

finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul 

altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate 

fi depus la GAL) 

1.2. Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul 

SAPARD/FEADR ? 

1.3. Solicitantul (inclusiv asociatii/ actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane 

juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul acestei măsuri sau pentru acelasi 

tip de finantare prin sub-masură 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole 

în zone rurale”? 

1.4. Solicitantul (inclusiv alte persoane juridice care au in actionariatul lor actionari/ 

asociati comuni cu ai unui solicitant) a mai beneficiat de sprijin in cadrul sM 6.2 

PNDR, inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin 

sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul unei Strategiei 

de Dezvoltare Locală”? 

1.5. Asociaţii/acționarii solicitantului au sau au avut această calitate în altă 

întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de 

sprijin financiar nerambursabil, în cadrul sub-măsurii 6.2, inclusiv de același tip de 

finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”? 

1.6. Asociatii/ actionarii solicitantului sunt rude de gradul I sau sot/ sotie cu asociati/ 

actionari in cadrul altor persoane  juridice care au solicitat in cadrul acestei sesiuni 

sau au beneficiat in cadrul unor sesiuni anterioare de sprijin in cadrul submasurii 

6.2 sau prin submasura 19.2, pentru aceleasi tipuri de activitati sau pentru 

activitati complementare? 

În vederea verificării punctelor 1.1 – 1.6, GAL solicită printr-o adresă 

informațiile necesare de la AFIR. 

1.7. Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza 

aceluiasi/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/e la ONRC ca si cel propus prin 

Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor 

activitati complementare autorizate la ONRC? 



 

 

1.8. Asociaţii/acționarii solicitantului detin parti sociale in alte  societati care isi 

desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN) autorizat la ONRC ca si cel 

propus prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN 

aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? 

În vederea verificării punctelor 1.7 – 1.8, GAL solicită printr-o adresă 

informațiile necesare de la ONRC/ verifică în sistemul RECOM online / Aplicația 

Interoperabilitate a Consiliului Concurenței 

 

VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 
  

 

✓ Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008)    

✓ Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)     

✓ Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)     

✓ Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare) 

  
 

✓ Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, 
cu modificările şi completările ulterioare) 

  
 

✓ Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 
modificarile şi completările ulterioare) 

  
 

✓ Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 
1990, cu modificările şi completările ulterioare) 

  
 

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

  
 

✓ Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, 
cu modificarile şi completările ulterioare) 

  
 

✓ Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) 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 

  
 

✓ Structuri de economie socială (ONG)    

Se verifică: 

Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC 



 

 

Anexa 7 Lista  codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sM6.2 

Doc.1 Plan de afaceri  

Doc.10 Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor 

mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului) 

Doc. 11 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului). 

Doc. 12 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neincadrarea in categoria firmelor 

in dificultate 

Declarații Secțiunea F a Cererii de Finanțare 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți, respectiv situațiile financiare depuse. 

2. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de 

activități sprijinite prin sub-măsură;   

 

Se verifică dacă activitățile propuse prin Planul de Afaceri corespund unui/maximum 3 
coduri CAEN din Anexa 3 – Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la 
finanţare în cadrul Măsurii M4/6A. 
 
Expertul verifică in Certificatul Constatator și Situațiile financiare dacă solicitantul 

desfăşoară/a desfăşurat activitati aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate  

in CF/Planul de Afaceri, inaintea depunerii cererii de finantare.  

In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din 

cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia intocmita si 

asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca 

intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita 

finantare. 

În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor 
CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de 
finanţare va fi declarată neeligibilă. 

3. Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie 

pe teritoriul GAL 

   

Sediul social si punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită 
finanțare trebuie să fie situate în teritoriul GAL  
Se va verifica dacă investiția  se realizează la nivel de comună, respectiv în satele 
componente de pe teritoriul GAL. 

4. Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu 
Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 
restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

 
 

 
 

 

Vor fi verificate situațiile financiare ale solicitantului și Declaratia cu privire la 
neincadrarea in firme in dificultate. 

5. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 

luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Se verifică în Planul de Afaceri graficul de realizare propus de solicitant. 

6. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face 

dovada desfășurării activităților comerciale prin producția 

comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 

30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

   

Se verifică procentul stabilit în cadrul Planului de Afaceri. Acesta trebuie realizat până cel 
târziu la depunerea celei de-a doua cereri de plată. 
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. Cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării 
Planului de afaceri. 



 

 

VERIFICAREA PE TEREN 
 

Nr. 

Crt 
Obiectul analizei / verificarii Expert 

Rezultatul verificarii 

documentare la locul investitiei 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

1 

Solicitantul, prin 

reprezentantul legal sau un 

imputernicit al acestuia,   s-

a prezentat la data, locul si 

ora programata pentru 

inceperea verificarii? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

2 

Solicitantul a participat 

nemijlocit prin 

reprezentantul legal/ un 

imputernicit al acestuia la 

toate etapele de verificare 

pe teren a Cererii de 

Finantare? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

3 

Solicitantul a asigurat 

accesul neingradit  la 

obiectivul de investitie? 

Expert 1       

Expert 2       

Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia 
nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor inscrie la 
rubrica Observatii GAL. 

4 

Localizarea/ amplasarea 

proiectului este conforma cu 

cea specificata de solicitant 

in Cererea de Finantare si in 

documentele anexate Cererii 

de Finantare? 

Expert 1      
 

Expert 2       

       

Pentru investitiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform 
Cererii de Finantare si localizarii acesteia. ;  
Pentru investitiile noi se va verifica amplasamentul în concordanţă cu certificatul de urbanism. 



 

 

De asemenea se va verifica daca amplasamentul specificat in cererea de finantare este in 
concordanta cu informatiile furnizate in avizele solicitate prin certificatul de urbanism. 
Pentru modernizari se verifica daca amplasarea constructiei existente, care urmeaza sa fie 
modernizata, corespunde cu cea din Cererea de Finantare si din documentele anexate Cererii de 
Finantare. 

5 

Infrastructura existentă 

folosită pentru realizarea 

proiectului (drum de acces 

pe teren proprietate, 

infrastructura rutiera 

interna, utilitati si racorduri) 

corespunde cu descrierea 

dată în cererea de finanţare? 

Expert 1       

Expert 2      

 

Atat pentru modernizare, extindere, renovare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren daca 
proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.), 
conform celor specificate in studiul de fezabilitate.    
La rubrica Observatii GAL se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente, 

precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate. 

6 

 Au fost realizate fotografii 

document relevante pentru 

proiect pentru prezentarea 

situatiei existente în ceea ce 

priveşte amplasamentul 

proiectului (investitii noi sau 

modernizare si activele si 

mijloacele fixe prezentate in 

Studiul de fezabilitate) la 

data vizitei pe teren? 

Expert 1      

 

Expert 2      

 

Expertii trebuie sa realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, cai de acces, 
utilaje, remiza unde depoziteaza utilajele pentru care trebuie sa aiba autorizatie de mediu). 
Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare. 

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanţare?  
DA   NU   NU ESTE CAZUL  

(Se vor analiza raspunsurile la  Sectiunile 1 si 2 si functie de rezultatul acestora se va bifa si 

contrabifa de expertii verificatori Concluzia verificarii pe teren.) 

Observaţiile GAL*: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* vor fi mentionate la rubrica „Observatiile GAL” toate aspectele neclare intampinate la 

studierea documentatiei in birou si efectuarea verificarii pe teren si orice alte constatari ale 

expertilor care pot afecta implementarea proiectuluI. 



 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 

 CRITERII DE SELECȚIE 
PUNCTAJ 
POSIBIL 

DOCUMENTE VERIFICATE 
PUNCTAJUL 
PROIECTULUI 

1. 1 

Proiecte care prevăd 
urmarea unui curs de 
specializare/perfecționare 
în domeniul investiției 

5 

PLANUL DE AFACERI 

Intenția de a urma un curs 
de 
specializare/perfecționare în 
domeniul investiției trebuie 
să se regăsească în acțiunile 
unei obiective specifice în 
cadrul Planului de Afaceri, și 
va fi demonstrată la 
finalizarea implementării 
proiectului prin prezentarea 
diplomei de absolvire al 
cursului. 

 

2. 2 

Principiul grupurilor de 
beneficiari 

Max. 3 
puncte 

Beneficiarii care îndeplinesc 
ambele criterii, vor fi 
punctați o singură dată. 

 

2.1 Proiecte implementate 
de fermieri  

3 

PLANUL DE AFACERI, extras 
APIA/Registrul 
ANSVSA/Registrul Agricol, 
Documente de înființare 

Proiecte care sunt inițiate 
de un fermier care a activat 
în agricultură minimum 12 
luni până la data depunerii 
cererii de finanțare în UAT-
ul în care va realiza 
proiectul sau în UAT-uri 
limitrofe acesteia (exclusiv 
UAT-uri de pe teritoriul GAL 
Someș Transilvan) 

 

2.2 Proiecte implementate 
de structuri de 
economie socială  

2 

Documente de înființare, 
Situații financiare. 

Proiecte care sunt inițiate 
de structuri de economie 
socială care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul GAL 
Someș Transilvan. 

 



 

 

3. 3 

Principiul domeniilor 
prioritare SDL 

În cazul în care prin 
proiect sunt propuse 
activități complementare 
aferente mai multor coduri 
CAEN, care ar primi 
punctaje diferite, proiectul 
va primi punctajul cel mai 
mic aferent acestui 
criteriu. 

Max. 15 
de 
puncte 

PLANUL DE AFACERI, 
Certificat constatator 

Se verifica daca solicitantul 

este inregistrat cu codul 

CAEN al activitatii care se 

finanteaza prin proiect 

conform Planului de afaceri 

si daca acest cod CAEN se 

regaseste in codurile CAEN 

din domeniile de activitate 

cu potential de crestere 

conform Anexa 3 - Lista 

codurilor CAEN aferente 

activităţilor care sunt 

eligibile la finanţare în 

cadrul Măsurii M4/6A 

 

3.1 Proiecte în activități 
recreative/sportive 
(inclusiv turistice) 

15 
 

3.2 Proiecte în agroturism 10  

3.3 Proiecte în activități 
productive 

5 
 

4. 4 
Proiecte care își propun 
crearea de locuri de 
muncă 

30 

PLANUL DE AFACERI 

La depunerea proiectului 
crearea unor locuri noi de 
muncă (normă întreagă pe o 
perioadă nedeterminată) 
trebuie să se regăsească în 
acțiunile unui obiectiv 
specific în cadrul Planului de 
Afaceri. 

Îndeplinirea acestui criteriu 
va fi verificat la depunerea 
cererii de plată pentru 
tranșa II. 

 

5. 5 

Proiecte care prevăd 
angajarea persoanelor din 
grupuri vulnerabile 
(definite conform Legii 
asistenței sociale nr. 
292/2011) 

5 

PLANUL DE AFACERI 

La depunerea proiectului 
angajarea persoanelor din 
grupuri vulnerabile trebuie 
să se regăsească în acțiunile 
unui obiectiv specific în 
cadrul Planului de Afaceri. 

Îndeplinirea acestui criteriu 
va fi verificat la depunerea 
cererii de plată pentru 
tranșa II. 

 

1.  Proiecte inovative 20 

- Introducerea unor 
metode noi de 
comercializare a 
produselor/serviciilo
r: e-shop/sau alte 
metode similare – 10 
p 

 



 

 

- Înregistrarea unei mărci 
proprii, demonstrată 
la finalizarea 
implementării 
proiectului prin 
prezentarea 
certificatului OSIM – 
10 p 

Propunerea unor acțiuni 
inovative trebuie să se 
regăsească în acțiunile 
unei obiective specifice 
în cadrul Planului de 
Afaceri. 

6. 7 

Proiecte cu un nivel 
ridicat de calitate al 
Planului de Afaceri care 
va fi stabilit în funcție de 
producția comercializată 
sau activitățile prestate 

20 

PLANUL DE AFACERI 

 

În funcție de veniturile 

asumate de solicitant până 

la sfârșitul implementării 

proiectului, acesta poate fi 

punctat astfel: 

30% = 0 puncte 

35% = 5 punct 

40% = 10 puncte 

45% = 15 puncte 

50% = 20 puncte 

 

TOTAL 100   

 

• Punctajul minim admis la finanțare este de 70 puncte. 

 

• Departajarea proiectelor cu același punctaj: 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în 

cadrul alocării disponibile pentru sesiunea de selecție, iar pentru proiectele cu 

același punctaj, departajarea se va face în ordinea următoarelor priorități: 

1. Proiecte inovative 

NU     DA   

2. Proiecte care propun activități recreative/sportive (inclusiv turistice, altele decât 

agroturism) 

NU     DA   

3. Proiecte care propun investiții în agroturism 

NU     DA   

4. Proiecte în activități productive 

NU     DA   



 

 

5. Proiecte care vizează prestarea de servicii, altele decât cele de la punctul 2 și 3. 

NU     DA    

 

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași prioritate, departajarea acestora 

se va face în ordinea descrescătoare a procentului propus în Planul de afaceri 

pentru produsele comercializate/serviciile prestate. 

 

PROCENTUL ASUMAT DE SOLICITANT: ............. % 

 

 

Data privind notificarea solicitanților și publicarea Raportului de selecție și modul 

de anunțare a rezultatelor 

 

➢ Raportul de slecție se va completa în ziua întrunitrii Comitetului de selecție a 

proiectelor și va fi publicat pe site-ul GAL: www.galsomestransilvan.ro , în 

următoarea zi a aprobării acestuia; 

➢ În baza Raportului de selecție beneficiarii vor fi notificati cu privire la 

rezultatatul procesului de evaluare și selectie  

 

Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Asociația GAL Someș Transilvan 

Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. Bonțida, Jud. Cluj. 

Tel: 0264 262 003 

e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com 

site: www.galsomestransilvan.ro 

mailto:galsomestransilvan@yahoo.com
http://www.galsomestransilvan.ro/

