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APEL DE SELECȚIE  

Varianta detaliată 

 

Măsura 6.2  - Sprijin pentru demararea de activităţi non-agricole  

 

 
 

Grupul de Acţiune Locală Tovishat lansează  prima sesiune de depunere  proiecte aferente Măsurii 

6.2  - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale. 

 

Data lansării Apelului de selecție: 28 august 2017  

Perioada depunere proiecte: 28 august-28 septembrie 2017  

Data limită de depunere a proiectelor: 28 septembrie 2017, ora 14.00  

Mãsura lansatã : Măsura 6.2 « Sprijin pentru demararea de activități non-agricole »  

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Proiectele se depun la sediul GAL Tovishat din sat. Valea Pomilor, Nr.177,Com. Şamşud, Jud. Sălaj 

de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 28 septembrie 2017.  

Solicitanții eligibili pentru Măsura 6.2 :  

• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei 

activități non-agricole în teritoriul GAL Tovishat pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu 

sunt eligibile;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-

agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o 

vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia 

(start-ups);  

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) 

trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în teritoriul GAL Tovishat (atât 

sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL Tovishat). 

Numai punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban. Sunt eligibili 

în cadrul măsurii 6.2, numai solicitanţii înscrişi la ONRC. 

Aria de aplicabilitate a măsurii 6.2 este teritoriul acoperit de Asociația Grup De Acțiune Locală 

Tovishat..Teritoriul se regăseşte în spaţiul eligibil Leader fiind compus din Oraşul Cehu Silvaniei şi 

comunele Bocşa, Coşeiu, Crişeni, Dobrin, Hereclean, Sălăţig,Sărmăşag şi Şamşud din Judeţul Sălaj 

respectiv comunele Bogdand, Hodod, Supur din Judeţul Satu Mare. 
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Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 280.000 Euro  

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 40.000 Euro  

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. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil : 100% din totalul cheltuielilor eligibile  

Sume (aplicabile) și rata sprijinului:  

Sprijinul se acordă sub formă de suma fofetara 

Cuantumul sprijinului public nerambursabil este de 40.000 de euro/proiect sub formă de sumă 

forfetară. Nu se alocă sume intermediare. 

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, 

în două tranşe astfel:  

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  

• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, 

fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. Perioada de implementare a Planului de 

Afaceri este de maximum 5 ani si 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. 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 

implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă) este 

prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului şi este disponibil în format electronic pe site-ul 

www.galtovishat.ro 

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard 

de pe site-ul GAL Tovishat. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

 

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

proiectului în conformitate cu cerințele Fișei măsurii 6.2 din SDL și ale Ghidului Solicitantului 

elaborat de către GAL sunt (numerotate conform poziţiei din cererea de finanţare) : 

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 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 
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2.2 Declaraţie 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 obținut în anul precedent depunerii proiectului să 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 finanţare; 

sau 

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

au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

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;  
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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. 
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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 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. 
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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. 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. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind crearea unui loc de muncă în cadrul 

activității dezvoltate prin proiect. 

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. 

19. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind obţinerea  atestatului de întreprindere 

socială/întreprindere socială de inserţie(Anexa 13 din Ghidul Solicitantului) 

20. Alte documente 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, 

inclusiv metodologia de verificare a acestora 

 

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa postului, 

verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va verifica respectarea 

criteriilor de eligibilitate și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare în conformitate cu 

cerinţele impuse de măsurã. 

Verificarea conformităţii  

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

verificare a conformităţii”.  

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:  

 dacă este corect completată;  
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 dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;  

 dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente, precum şi valabilitatea acestora 

(dacă este cazul).  

Verificarea eligibilităţii Cererii de finanțare  

Verificarea eligibilității tehnice şi financiare a Cererii de Finanțare şi a anexelor acesteia se realizează 

pe baza formularului „Fişă de evaluare a eligibilității proiectului”, disponibil pe site-ul 

www.galtovishat.ro  

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:  

 verificarea eligibilităţii solicitantului;  

 verificarea criteriilor de eligibilitate;  

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii de eligibilitate:  

beneficiarilor eligibili;  

uie să prezinte un Plan de afaceri ;  

activităţi sprijinite prin măsură ;  

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

activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spatial LEADER GAL Tovishat.  

Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o 

activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi 

menținute în mediul urban. 

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului.Data deciziei de acordare a sprijinului reprezintă data semnării 

Contractului de Finanțare . 

-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților 

comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, in procent de minim 30% din 

valoarea primei tranșe de plată(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 

afaceri) 

 

Procedura de selecție aplicaă de Comitetul de selecție al GAL 

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele 

prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” 

aprobată de către DGDR AM PNDR și a Manualului de Procedură pentru evaluarea și selecţia 

proiectelor al GAL Tovishat, afișat pe site-ul www.galtovishat.ro  

 

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

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora 
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Criteriile de selecţie a proiectului şi punctajul acordat 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza 

căruia fiecare proiect este punctat conform criteriilor de selecție enumerate mai jos. 

Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de selecţie se aprobă de Consiliul Director al GAL, 

conform Strategiei de Dezvoltare Localã aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR, 

punctajele făcând parte din Procedura de Selecție a proiectelor la GAL. 

Evaluarea proiectelor se realizează după inchiderea apelului de proiecte aferent măsurii 6.2, lansat 

de GAL Tovishat, pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/prescoring) mai mare sau 

egal cu pragul minim menţionat în anunţul lansării apelului de proiecte. 

Cererile de Finanţare care au punctajul estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mic decât pragul 

minim de calitate nu pot fi depuse. 

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub pragul de calitate corespunzător lunii 

respective şi proiectele încadrate greşit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei 

măsuri/sub‐măsuri/componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme şi nu vor intra în 

etapa de selecţie 

Atenție! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse 

odată cu Cererea de finanțare. 

 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 

Nr.crt Criteriu de selecție Punctaj 

1 Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile 
și pielărie, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, 
activităţi de servicii în tehnologia informației, servicii de formare 
profesională a adulţilor, servicii în agroturism, servicii pentru 
populația din spațiul rural) 

10 p 

1.1 Proiecte ce vizează activități din sectoarele cu potențial de 
creștere, cu excepția agroturismului 

10 p 

1.2 Proiecte ce vizează activități de agroturism 5 p 

2 2.1 Principiul stimulării tinerilor întreprinzători cu vârsta sub 40 
de ani 

20 p 

3 Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de 
afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată 
sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea 
primei tranșe de plată 

15  p 

3.1 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 
sau activități prestate într-un procent mai mare de 50% din valoarea 
primei tranșe de plată. 

15 p 
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3.2 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 
sau activități prestate într-un procent mai mare de 40% și până la 
50% (inclusiv) din valoarea primei tranșe de plată.  

10 p 

3.3 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 
sau activități prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 
40%(inclusiv) din valoarea primei tranșe de plată.  

5 p 

4 4.1 Principiul stimulării ocupării pe cont propriu în cadrul PFA- urilor 
sau II-urilor nou înființate 

10 p 

5 5.1 Principiul stimulării economiei sociale 5 p 

6 6.1 Principiul stimulării numărului de locuri de muncă nou 
create 

40 p 

 Total punctaj maxim 100 puncte 
 

 

Punctaj minim: Pentru această măsură punctajul minim este de 15 puncte si reprezintă punctajul 
sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
 

Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal:  

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele 

criterii pentru departajare : 

 Numărul de locuri de muncă create- are prioritate la accesarea de fonduri solicitantul care 

crează mai multe locuri de muncă 

 Procentul mai mare  de comercializare a producției sau activității prestate.Procentul de 

comercializare va trebui să fie corelat cu puterea de cumpărare a pieței. 

 

Metodologia de verificare a criteriilor de selecție :  
Atenție! În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN 

(maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel 

mai mic. 

CS1. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii 

creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, 

servicii de formare profesională a adulţilor, servicii în agroturism, servicii pentru populația din 

spațiul rural)  

1.1  Proiecte ce vizează activități din sectoarele cu potențial de creștere, cu excepția agroturismului - 
Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității scorate  
Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra că proiectul propune 

activități de  producție sau servicii din sectoarele cu potențial de creștere conform Anexei 7 

din prezentul ghid.– se acorda 10 puncte 
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1.2 Proiecte ce vizează activități de agroturism Proiectul vizează prestarea de servicii conform 
codului CAEN aferent serviciului scorat.  
Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra că proiectul propune 

activități de  servicii de agroturism din sectoarele cu potențial de creștere conform Anexei 7 

din prezentul ghid.– se acorda 5 puncte 

 

CS2. Principiul stimulării tinerilor întreprinzători cu vârsta sub 40 de ani - Proiecte derulate de 

tineri cu vârstă până în 40 de ani inclusiv până la data depunerii Cererii de finanţare  - Se acorda 20 

puncte 

 

CS 3. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit 

în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din 

valoarea primei tranșe de plată 

3.1 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un 

procent mai mare de 50% din valoarea primei tranșe de plată - Verificarea se realizează în baza 

prognozelor din Planul de afaceri.- se acorda 15 puncte 

3.2 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un 

procent mai mare de 40% și până la 50% (inclusiv) din valoarea primei tranșe de plată - Verificarea 

se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri – se acorda 10 puncte 

3.3 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un 

procent mai mare de 30% și până la 40%(inclusiv) din valoarea primei tranșe de plată - Verificarea se 

realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri – se acorda 5 puncte 

 

CS4. Principiul stimulării ocupării pe cont propriu în cadrul PFA- urilor, IF-urilor sau II-urilor 

nou înființate - Se va acorda punctaj pentru solicitanții care intră în categoria: Micro-întreprinderi şi 

întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 

3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-

ups) și au ca formă de organizare statutul de PFA, IF sau II.- se acorda 10 puncte 

 

CS5. Principiul stimulării economiei sociale - Se va acorda punctaj pentru solicitanții care intră în 

categoria întreprinderilor sociale/intreprinderilor sociale de insertie definite conform Legi 219/2015. 

Se va verifica existenta declaraţiei solicitantului privind obţinerea  atestatului de intreprindere 

socială/intreprindere sociala de inserţie până cel târziu la depunerea celei de-a doua cereri de plată – 

se acorda 5 puncte 

 

CS6. Principiul stimulării numărului de locuri de muncă nou create - Se va acorda punctaj 

pentru solicitantul care prevede angajarea unei persoane cu normă întreagă si păstrarea acesteia 
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pâna la finalizarea perioadei de monitorizare. Se va verifica existenta declaraţiei solicitantului privind 

crearea unui loc de muncă în cadrul activității dezvoltate prin proiect. 

Se va verifica Planul de Afaceri al solicitantului, iar angajarea unei persoane trebuie să facă parte din 

unul din obiectivele propuse. 

Dovada angajării cel puţin a unei persoane se va depune odată cu cererea de plată 2 – se acorda 40 

puncte 

 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocării disponibile. 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție : 

  După finalizarea evaluării proiectelor depuse într-o sesiune de depunere, Comisia de selecţie 

întocmeşte Raportul de evaluare al proiectelor care va include: proiectele eligibile, proiectele 

neeligibile, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim si proiectele retrase, dupa caz. Pentru 

fiecare Cerere de Finanțare declarata eligibila, se va menționa și punctajul aferent proiectului evaluat.  

 Raportul de evaluare se aprobă şi se postează pe site-ul www.galtovishat.ro  în ziua 

următoare aprobării.  

În baza Raportului de evaluare publicat, asistentul manager notifică aplicanţii cu privire la 

rezultatul evaluării proiectului, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare. Notificarea va include 

informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării şi modalitatea  de depunere a contestaţiilor 

de către aplicantii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un proiect este declarat 

neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite, precum şi cauzele care au 

condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea 

va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare  

precum şi precizări  cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, 

dacă este cazul. 

Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul sesiunii de depunere pentru care a fost întocmit un 

Raport de evaluare  au la dispoziţie 10 zile lucrătoare  de la primirea notificării privind rezultatul 

evaluării proiectului si postarea pe site-ul GAL Tövishát a Raportului de evaluare pentru a depune 

contestaţii. Contestaţiile se depun la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire. 

Acestea vor fi reevaluate de către Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor cu respectarea 

prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a GAL Tövishát. 

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele 

prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” 

aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul Tövishát a Raportului de contestaţii, 

Secretariatului Comitetului de Selecţie întocmeşte proiectul Raportului de Selecţie în baza Raportului 

de evaluare şi Raportului de Contestaţii şi îl înaintează Comitetului de Selecţie.  
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Comitetul de Selecţie se reuneşte în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea Raportului de 

selecţie în vederea verificării şi validării lui. 

După parcurgerea procedurii de selecţie, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare  a GAL Tövishát, secretarul Comitetului de Selecţie întocmeşte Raportul de selecţie. 

Ulterior, proiectele sunt ierarhizate conform procedurii de selecţie iar Rapoartele de Selecţie sunt 

înaintate preşedintelui GAL, spre aprobare. Acesta aprobă raportul în termen de 2 zile lucrătoare de 

la primire. 

Raportul de selecţie va fi postat pe site-ul Tövishát cel târziu în ziua următoare a aprobării 

acestuia. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului de selecţie aprobat, GAL Tövishát  

va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie. 

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate :  

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Tovishat Loc. Valea Pomilor str. Principală nr. 177, 

Comuna Şamşud, Tel: 0768796802, e-mail: tovishat@tovishat.ro de luni pana vineri intre orele 9,00-

14,00.De asemenea, puteți accesa site-ul Gal Tovishat: www.galtovishat.ro.  

 

Alte informații pe care GAL le consideră relevante 

 


