
 

 

 

PRELUNGIRE - APEL DE SELECȚIE 

Asociația GAL Someș Transilvan anunţă prelungirea  primei sesiuni de cereri de proiecte 

din 2017 pentru 

Măsura M5/6A Dezvoltarea activităților neagricole 

Data publicării: 25.08.2017 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M5/2A  – 1/26.06.2017 

Data prelungirii apelului de selecție: 31.08.2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 29.09.2017 

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 
 
Intensitatea sprijinului va fi de 70%.neramb 
Intensitatea sprijinului public ursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri: 
- pentru proiectele care vizează investiții în domeniile prioritare din strategie 
- pentru proiectele care vizează crearea unui loc de muncă pentru fiecare 25.000 de 
euro. 
 
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: 
 
DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate/Memoriu Justificativ 

(Anexa 2 din Ghidul solicitantului). 

DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente (in cazul proiectelor care 

prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care 

schimbă regimul de exploatare a construcției existente) 

DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd 

modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă 

regimul de exploatare a construcției existente). (numai în cazul construcțiilor nefinalizate) 

DOC. 2.1 Situațiile financiare (bilanț - formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, 

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

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 înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii 

cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare). Exceptie fac intreprinderile 



 

 

infiintate in anul depunerii cererii de finantare. 

sau 

Doc 2.2 Declarație privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii 

proiectului, înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) insotita de Anexele la formular 

in care rezultatul brut (veniturile sa fie cel puțin egale cu cheltuielile) obtinut in anul precedent 

depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0) 

 

DOC. 2.3 Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanțare; 

sau 

DOC. 2.4 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților 

care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului 

DOC. 3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizarii investiției : 

DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de 

utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 

a) Dreptul de proprietate privată 

b) Dreptul de concesiune 

c) Dreptul de superficie; 

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. 

Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 

cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și 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: 

- 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, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței 

și alte clauze. 

Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 

cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și 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 și 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). 

DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/ sau utilaje fara 

montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/ sau lucrari de interventii asupra 

instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta 

înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel putin 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 folosință 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. 

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

(situatii) de mai jos: 

A. 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 să 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) 

SAU 

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică 

sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească. 

În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat 

pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de 

rambursare a creditului. 

DOC. 4. Extras din Registrul agricol - în copie cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu 
originalul" pentru dovedirea calității de membru al gospodăriei agricole. 
DOC. 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect 
(asociat unic/asociat majoritar/ administrator/PFA, titular II, membru IF). 
DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 
DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a 
statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 
DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 
DOC. 7.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului- persoană juridică 

DOC. 7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică 

DOC. 8.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere 
DOC. 8.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal; 
Certificatele vor fi emise de către Direcția Generală a Finanțelor Publice și de primăriile de pe raza 
cărora își au sediul social și punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor) și, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 
DOC. 9. Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIR- ANPM-GNM. 

DOC. 10. Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii 
(Anexa 6.1din Ghidul solicitantului) 

DOC. 11. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) 

DOC. 12. Documente care dovedesc capacitatea și sursa de co-finanțare a investiției emise de o 
instituție financiară în original (extras de cont și/ sau contract de credit) în termen de maxim 90 de 
zile de la primirea notificării privind selectarea cererii de finanțare; 
DOC. 13. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale 
băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în 
care se derulează operațiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat 
pentru derularea proiectului. 
DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect / Autorizație de construire 
pentru proiecte care prevăd construcții, însoțit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului și 
obligațiilor ce decurg din Certificatul de urbanism și o copie a adresei de înștiințare. 



 

 

DOC. 15. Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru 
construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau 
restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 
142 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare. 
DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu 
funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu 
Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu 
modificările și completările ulterioare. 
DOC. 17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 
"firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii ". 
Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, intreprinderilor individuale, 
intreprinderilor familiale și a societăților cu mai puțin de 2 ani fiscali. 
DOC. 18. Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 
consiliere prin M-02 (Anexa M5/6A din Ghidul solicitantului) 

DOC. 19. Declaratie expert contabil din care sa reiasa că solicitantul in anul precedent depunerii 
cererii de finanare a obtinut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole 
reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului. 
DOC. 20. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente mentionate în 
protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății 

DOC. 21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA 
publicat pe pagina de internet www.afir.info 

DOC. 22. Certificat de cazier fiscal al solicitantului 

 

18.  Alte documente 

http://www.afir.info/


 

 

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

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 

 
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  

Existenta documentului 
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DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate/Memoriu 
Justificativ 
(Anexa 2 din Ghidul solicitantului). 

    

DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra 
construcției existente (in cazul proiectelor care 
prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor 
existente/ achiziții de utilaje cu montaj care 
schimbă regimul de exploatare a construcției 
existente) 

    

DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor 
(în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 
finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de 
utilaje cu montaj care schimbă regimul de 
exploatare a construcției existente). (numai în cazul 
construcțiilor nefinalizate) 

    

DOC. 2.1 Situațiile financiare (bilanț - formularul 
10, contul de profit și pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii 
proiectului înregistrate la Administrația 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 înființat cu cel puțin 
doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de 
finanțare se vor depune ultimele două situații 
financiare). Exceptie fac intreprinderile infiintate in 
anul depunerii cererii de finantare. 

sau 
Doc 2.2 Declarație privind veniturile realizate din 
Romania în anul precedent depunerii proiectului, 
înregistrată la Administrația Financiară (formularul 
200) insotita de Anexele la formular in care 
rezultatul brut (veniturile sa fie cel puțin egale cu 
cheltuielile) obtinut in anul precedent depunerii 
proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0) 
 
DOC. 2.3 Declarația privind veniturile din activități 
agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), 
document obligatoriu de prezentat la depunerea 
cererii de finanțare; 

sau 

    



 

 

DOC. 2.4 Declarația de inactivitate înregistrată la 
Administrația Financiară, în cazul solicitanților care 
nu au desfășurat activitate anterior depunerii 
proiectului 

DOC. 3. Documente pentru terenurile și/sau 

clădirile aferente realizarii investiției : 

DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun 

realizarea de lucrări de construcție sau achizitia 

de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta 

înscrisul care să certifice, după caz: 

a) Dreptul de proprietate privată 

b) Dreptul de concesiune 

c) Dreptul de superficie; 

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. 

Contract de concesiune care acoperă o perioadă de 

cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 

de finanțare, corespunzătoare asigurării 

sustenabilității investiției și 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: 

- 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, dacă 

concesionarul și-a respectat graficul de plată a 

redevenței și alte clauze. 

Contract de superficie care acoperă o perioadă de 

cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 

de finanțare, corespunzătoare asigurării 

sustenabilității investiției și 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 și 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). 

DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar 

dotare, achizitie de masini si/ sau utilaje fara 

montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de 

constructii si/ sau lucrari de interventii asupra 

instalatiilor existente (electricitate, apa, 

canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta 

înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel putin 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 folosință 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. 

“Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor 

depune respectand una dintre cele 2 conditii 

(situatii) de mai jos: 

A. 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 să 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) 

SAU 

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un 

notar public sau emise de o autoritate publică sau 

dobândite printr-o hotărâre judecătorească. 

În situația în care imobilul pe care se execută 

investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru 

un credit) se va depune acordul creditorului 

privind execuția investiției și graficul de 

rambursare a creditului. 

DOC. 4. Extras din Registrul agricol - în copie cu 
ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu 
originalul" pentru dovedirea calității de membru al 
gospodăriei agricole. 

    

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

    

DOC. 6. Documente care atestă forma de 
organizare a solicitantului. 
DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă 
pronunțată pe baza actului de constituire și a 
statutului propriu în cazul Societăților agricole, 
însoțită de Statutul Societății agricole; 
DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea 
cooperativă agricolă. 

    

DOC. 7.1 Certificat de cazier judiciar al 

solicitantului- persoană juridică 

DOC. 7.2 Certificat de cazier judiciar al 

reprezentantului legal-persoană fizică 

    

DOC. 8.1 Certificat de atestare fiscală pentru 
întreprindere 

    

DOC. 8.2 Certificat de atestare fiscală pentru 
reprezentantul legal; 
Certificatele vor fi emise de către Direcția Generală 
a Finanțelor Publice și de primăriile de pe raza 
cărora își au sediul social și punctele de lucru (numai 
în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 
imobilelor) și, dacă este cazul, graficul de 
reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

    



 

 

DOC. 9. Document emis de AJPM, în conformitate 

cu Protocolul AFIR- ANPM-GNM. 
    

DOC. 10. Declarație privind încadrarea întreprinderii 
în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 
6.1din Ghidul solicitantului) 

    

DOC. 11. Declarație pe propria răspundere a 
solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul 
solicitantului) 

    

DOC. 12. Documente care dovedesc capacitatea și 
sursa de co-finanțare a investiției emise de o 
instituție financiară în original (extras de cont și/ 
sau contract de credit) în termen de maxim 90 de 
zile de la primirea notificării privind selectarea 
cererii de finanțare; 

    

DOC. 13. Adresă emisă de instituția financiară 
(bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale 
băncii și ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în 
care se derulează operațiunile cu AFIR). Nu este 
obligatorie deschiderea unui cont separat pentru 
derularea proiectului. 

    

DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investitia 
propusă prin proiect / Autorizație de construire 
pentru proiecte care prevăd construcții, însoțit, dacă 
este cazul, de actul de transfer a dreptului și 
obligațiilor ce decurg din Certificatul de urbanism și 
o copie a adresei de înștiințare. 

    

DOC. 15. Aviz specific privind amplasamentul și 
funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru 
construcția/modernizarea sau extinderea structurilor 
de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau 
restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si 
in conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 
28 octombrie 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 

    

DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT 
pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de 
cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 
65/2013 si in conformitate cu Ordonanța de Urgență 
nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul 
modernizării/extinderii), cu modificările și 
completările ulterioare. 

    

DOC. 17. Declarație pe propria răspundere a 
solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 
"firma în dificultate", semnată de persoana 
autorizată să reprezinte intreprinderea, conform 
legii ". 
Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția 
PFA-urilor, intreprinderilor individuale, 
intreprinderilor familiale și a societăților cu mai 

    



 

 

puțin de 2 ani fiscali. 

DOC. 18. Declarație pe propria răspundere a 
solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 
consiliere prin M-02 (Anexa M5/6A din Ghidul 
solicitantului) 

    

DOC. 19. Declaratie expert contabil din care sa 
reiasa că solicitantul in anul precedent depunerii 
cererii de finanare a obtinut venituri din exploatare 
iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel 
puțin 50% din total venituri din exploatare ale 
solicitantului. 

    

DOC. 20. Document emis de DSP județeană conform 
tipurilor de documente mentionate în protocolul de 
colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății 

    

DOC. 21. Document emis de DSVSA, conform 
Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA 
publicat pe pagina de internet www.afir.info 

    

DOC. 22. Certificat de cazier fiscal al solicitantului     

 
18.  Alte documente 

    

 
 
 
 
 
 

http://www.afir.info/


 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

 

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 agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești 

și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în 

actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activităţi neagricole   

   

✓ Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare 

şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale. 

   

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

sprijinite prin sub-măsură; 

   

✓ Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole    

✓ Investiții pentru activități meșteșugărești    

✓ Investiții legate de furnizarea de servicii    

✓ Investiții în unitățile de primire turistică și servicii de alimentație    



 

 

✓ Investiții în activități de agrement, recreative, sportive (parcuri tematice de tip 

paintball, aventuri, amenajări areale de echitație, etc; centre de închiriere cu 

bunuri recreaționale și echipamente sportive: –biciclete, bărci, etc;) 

   

✓ Investiții în modernizarea cabinetelor medicale    

✓ Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

   

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 
M5/6A. 
3. Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe 

teritoriul GAL.   
 

Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente de pe 
teritoriul GAL.  
Se verifică documentele care demonstrază dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului/imobilului 
care va sta la baza investiției. 

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. 
 

 

 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 
 NEELIGIBIL 

 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. 
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate 
ale  proiectului. 
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) 
în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin 
înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului. 
 

Procedura de selecție  

 
Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj 

și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție, stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a 

Asociaților și Consiliul Director), v-a realiza selecția proiectelor. 

 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către 

toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în 

acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), 



 

 

specificându‐se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea 

publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 

25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care 

supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ 

reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s‐au 

respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care 

trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele 

GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest 

sens. 

 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv 

vor fi semnate de către doi experți. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 
membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a 
respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitareaconflictului de interese și prevederile Cap. XII al 
SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației 
naționale”. 

 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a 

unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este 

obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul 

GAL, în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se 

constată că nu s‐au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite 

în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va 

proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către 

organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 7 

membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de asemenea, 

un membru supleant. 

La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din 

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

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de 

selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. 

Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor 

ce le revin, au următoarele obligații: 

❖ de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului 

de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

❖ adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar; 

❖ se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație. 



 

 

❖ dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de 

Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are 

drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

 

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 

14 

Studiul de fezabilitate  

Intenția de a urma un curs de 
specializare/perfecționare în 
domeniul investiției trebuie să se 
regăsească în Studiul de fezabilitate, 
și va fi demonstrată la finalizarea 
implementării proiectului prin 
prezentarea diplomei de absolvire al 
cursului. 

 

2. 2 

Principiul grupurilor de 
beneficiari 

Max. 5 
puncte 

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

 

2.1 Proiecte implementate 
de fermieri  

5 

Studiul de fezabilitate, 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  

5 

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. 10 de 
puncte 

Studiul de fezabilitate, 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) 

10 
 

3.2 Proiecte în agroturism 10  

3.3 Proiecte în activități 
productive 

5 
 

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

40 

Studiul de fezabilitate 

La depunerea proiectului crearea unor 
locuri noi de muncă (normă întreagă 
pe o perioadă nedeterminată) trebuie 
să se regăsească în Studiul de 
fezabilitate. 

Îndeplinirea acestui criteriu va fi 
verificat la depunerea ultimei cereri 
de plată. 

 

5. 5 

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

5 

Studiul de fezabilitate 

La depunerea proiectului angajarea 
persoanelor din grupuri vulnerabile 
trebuie să se regăsească în Studiul de 
fezabilitate. 

 

Îndeplinirea acestui criteriu va fi 
verificat la depunerea ultimei cereri 
de plată. 

 

6. 6 
25 

 
25 

Studiul de fezabilitate 

 

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

- Înregistrarea unei mărci proprii, 
demonstrată la finalizarea 
implementării proiectului prin 
prezentarea certificatului OSIM – 15 p 

 

7. 7 Proiecte cost-eficiente 1 Studiul de fezabilitate, previziuni  



 

 

financiare 

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   

 

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași prioritate, departajarea acestora se va face în 

ordinea crescătoare a valorii nerambursabile a proiectului. 

VALOAREA NERAMBURSABILĂ A PROIECTULUI: ............... 

 
 

Observatii: 

Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, 
- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul. 
                   

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  

 

     Alte informaţii pe care GAL le consideră relevante: 

➢ Toate Contractele/Deciziile 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. 



 

 

➢ Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea Contractului de Finantare şi constă în 

verificarea Cererii de Finanţare, respectiv dacă documentele originale aflate în posesia 

solicitantului corespund cu Cererea de Finanțare depusă pe format de hârtie. 

➢ Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul 

Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă. Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către 

AFIR. 

➢ În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează 

proiectul, beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții 

publice și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de 

achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014‐2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru 

beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante. 

➢ În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL 
pentru efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se 
va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. 
Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform 
prevederilor Contractului /Deciziei de finanțare. 
Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 
226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii 
de Plată. 

 

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/

