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APEL DE SELECȚIE  

Varianta detaliată 

 

Măsura 6.4  - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole 

 

 
 

Grupul de Acţiune Locală Tovishat lansează  a doua sesiune de depunere  proiecte aferente Măsurii 

6.4  - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole. 

 

Data lansării Apelului de selecție: 21.12.2017  

Perioada depunere proiecte: 21.12.2017 – 02.02.2018 

Data limită de depunere a proiectelor:02.02.2018, ora 14.00  

Mãsura lansatã : Măsura 6.4 « - Investiții în crearea și dezvoltarea 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. Samsud, Jud. Salaj 

de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 02.02.2018.  

Solicitanții eligibili pentru Măsura 6.4  

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt:  

Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din 

spaţiul LEADER Gal Tovishat;  

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi 

diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală 

în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, 

cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.  

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii 

Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu 

mai mult de 3 ani fiscali consecutivi. 

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 6.4, numai solicitanţii înscrişi la ONRC. 

Aria de aplicabilitate a măsurii 6.4 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: 376.968,54 Euro  

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 47.112,65 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  

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.  

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri:  

- pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare  de 

formare profesională şi agro-turism;  

- pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi 

neagricole.  

Sume (aplicabile) și rata sprijinului:  

Valoarea eligibilă pentru un proiect pe această măsură este de 47.112,65 €, indiferent de natura 
proiectului. Nu se acordă valori intermediare, toți solicitanții primind aceeași sumă pentru cheltuieli 
eligibile.  
 

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 6.4 din SDL și ale Ghidului Solicitantului 

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

Lista documentelor anexate proiectelor aferente măsurii 6.4 : 

1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru 

proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului). 

Atenţie! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate informaţii identice din alte proiecte 

similare, care nu sunt specifice proiectului analizat se poate decide diminuarea cheltuielilor de la 

cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sau neeligibilitatea dacă nu se dovedeşte o 

particularizare la specificul proiectului. 

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele 

achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana 

„neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va întocmi Studiul de Fezabilitate. 

Important! 

În cadrul Studiului de fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente: 
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- cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat codul 

CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de Fezabilitate;; 

- devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi 

să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei:: 

- „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de 

proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului. 

- detalierea capitolului 3 - pct. 3.3 – „Proiectare şi inginerie” şi pct. 3.5 – „Consultanţă” (conform HG 

28/2008) sau capitolului 3 - pct. 3.5 – „Proiectare” şi pct. 3.7 – „Consultanţă” (conform HG 907/ 2016), 

în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub‐capitol, 

pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi; 

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, 

secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator; 

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul 

la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este 

inclus în oferta/ factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în 

coloana „cheltuieli neeligibile”) 

- devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care 

propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de 

date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau 

prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. 

- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul 

pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la 

mp de construcţie. 

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje 

cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se 

ataşează: 

1b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate), 

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

30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care 

rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie 

pozitiv (inclusiv 0) 

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

de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. 

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare. 

sau 

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

înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care 
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rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) 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 solicitanţilor care 

nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

Pot apărea următoarele situații: 

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile 

financiare. 

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează 

rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, 

care poate fi și negativ. 

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

Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) 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 și persoane fizice autorizate: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 

Administrația Financiară 

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor : 

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, 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-judecata, de 

partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. 

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; 

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi 

care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 
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În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent 

care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. 

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

concedent care să specifice: 

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

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

proces; 

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

prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze. 

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

începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi 

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

Documentele de 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 

finanţare 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 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 
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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 

pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de 

rambursare a creditului. 

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare 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, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi 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, 

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

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

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 

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

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

(Anexa 6.1din 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) 

14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire 

pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi 

obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare. 

15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru 

construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau 
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restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 

din 28 octombrie 2008. 

16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de 

cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii). 

17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 

"firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii. 

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, 

întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali. 

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

prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) 

19. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de 

finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole 

reprezentând cel puțin 50% din acestea. 

23. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind crearea de locuri de muncă în cadrul 
activității finanțate prin proiect.(Anexa 9 din Ghidul Solicitantului) 
24. 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 pe M 6.2.(Anexa 10 din 

Ghidul Solicitantului) 

26.Alte documente (după caz). 

 

ATENŢIE!  In categoria “Alte documente” se incadrează şi Acordul administratorului /custodelui 

pentru ariile naturale protejate, in cazul in care activitate apropusă prin proiect impune. 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de 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 6.4, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii de eligibilitate:  

beneficiarilor eligibili;  

trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin măsură;  

Tovishat ;  

 a asigura co-finanţarea investiţiei;  

tehnico-economice;  

nd ajutorul de 

stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;  

 fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în 

capitolul 8.1 PNDR.  

Atenție! Sediul social sau punctul de lucru/punctele de lucru unde se realizează investiţia 

pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în teritoriul GAL Tovishat. 

 

Procedura de selecție aplicată 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 6.4, 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 diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor 
gospodăriei agricole către activități non agricole  

10 p 

2 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 

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

10 p 

2.2 Proiecte ce vizează activități de agroturism  5 p 

3 Principiul stimulării tinerilor întreprinzători cu vârsta sub 40 de 
ani  

 20 p 

4 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de 

management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității 

economice 

 10 p 
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4.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit 
operațional în ultimii 2 ani(pentru a se evidenția buna gestionare a  
activității economice) 

10 p 

4.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit 
operational în ultimul an(pentru a se evidenția buna gestionare a 
activității economice) 

5 p 

5 Principiul prioritizării proiectelor care includ ca investiţie 
secundară producerea de energie din surse neconvenţională 
destinată consumului propriu  
 

10 p 

6 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 

 

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 diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole 
către activități non agricole  
1.1 Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole 
către activități non agricole 
Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/ membru al gospodăriei agricole/ 
întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data 
depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul 
Agricol/ documente financiar contabile). * în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri 
limitrofe acesteia. Se acordă 10 puncte. 
 

CS2 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): 
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2.1 Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, servicii 

medicale, sanitar-veterinare - Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității 

scorate.Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra că proiectul propune 

activități de  productie, servicii medicale sau sanitar-veterinare din sectoarele cu potențial de creștere 

conform Anexei 7 din ghid. Se acordă 10 puncte. 

2.2 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 acordă 5 puncte. 

 

CS3. 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  incluși in 

categoriile de beneficiari eligibili- Se acordă  20 puncte 

CS4. Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, 

pentru o mai bună gestionare a activității economice 

4.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 
ani(pentru a se evidenția buna gestionare a  activității economice)- Punctajul aferent criteriului 
de selectie 4.1 se acorda pe baza verificarii tipului de activitate propus prin proiect și, în cazul 
diversificării activității, ce activitate a desfășurat solicitantul anterior depunerii cererii de finanțare.  
Se verifică din analiza documentelor financiar contabile dacă solicitantul probează existența 
experienței de 3 ani și existența profitului din exploatare pe 2 ani.  
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care prezintă 

Declaraţie specială privind veniturile realizate (formularul 200) se verifică daca a înregistrat câștig net 

anual pentru ultimul an. Se acordă 10 puncte. 

4.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operational în ultimul 
an(pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)- Punctajul aferent criteriului de 
selectie 4.2 se acorda pe baza verificarii tipului de activitate propus prin proiect și, în cazul 
diversificării activității, ce activitate a desfășurat solicitantul anterior depunerii cererii de finanțare.  
Se verifică din analiza documentelor financiar contabile dacă solicitantul probează existența 
experienței de 2 ani și existența profitului din exploatare pe 1 an.  
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care prezintă 

Declaraţie specială privind veniturile realizate (formularul 200) se verifică daca a înregistrat câștig net 

anual pentru ultimul an. Se acordă 5 puncte. 

CS5. Principiul prioritizării proiectelor care includ ca investiţie secundară producerea de 

energie din surse neconvenţională destinată consumului propriu -Se acordă punctaj numai dacă 

prin proiect se propun investiții în surse de energie regenerabilă.:Proiectele  vizează achiziționarea 

echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul 

cărora se desfășoară/se va desfășura activitatea propusă prin proiect.Energia provenită din surse 
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alternative funcţionale va asigura minim 5% din consumul general. Se va verifica in S.F.Se acordă 10 

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 

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 acordă 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. 
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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.  

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 

 


