
 

 

 
Variantă detaliată 

 

Apel de selecție 
 
Apel de propuneri de proiecte nr.1/2017 pentru accesarea măsurii din SDL “GAL Valea Dunării 
Sudolt” 
 
Titlu măsură: Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt 
 
Cod măsură: M6/6A 
 
Tipul măsurii: Sprijin forfetar 
 
1. Data lansării apelului de selecție: 24.08.2017 orele 08:30 
 
2. Data limită de depunere a proiectelor: 22.09.2017 orele 14.30* 
*Pentru această măsură se va întocmi Raport de selecție după închiderea Apelului de Selecție și finalizarea 
procedurii de evaluare și selecție. 
 
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociației GAL Valea Dunării 
Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Caminului Cultural, Județul Dolj înaintea 
datei limită de depunere, specificată în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, în 
intervalul luni-joi 08.30-17.00, vineri 08:30 – 14:30; 
 
4. Fondul disponibil- alocat în sesiune: 332.000 EURO 
 Suma maximă nerambursabilă care poate fi alocată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 de 

Euro/proiect  

 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă): nu poate depăși 50.000 euro/proiect 
 
 Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile  
 
5. Modelul Cererii de Finanțare pe care trebuie sa il folosească solicitanții: Formularul standard 
al Cererii de Finanțare - versiune editabilă- poate fi accesat pe pagina de internet www.galvds.ro 
secțiunea Măsuri – Măsura 6/6A 
 
6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

http://www.galvds.ro/


 

 

proiectului: 
1.Plan de afaceri.  

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 
Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - 
formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0).  

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii 
cererii de finanțare se vor depune ultimile doua situaţii financiare).  

Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii de finantare.  

sau  

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii 
proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), 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 finanțare;  

sau  

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanților 
care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii cererii de finanțare.  

Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul solicitanților 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 
analizeaza 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 
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 și 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:  

a1)Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, 
schimb, etc;  

a2)Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  

a3) Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de 
partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  

a4) Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; 



 

 

b) Dreptul de concesiune  

b1)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 clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.  

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice:  

- 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  

c1) 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 înscrierea dreptului în cartea funciară, 
precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data 
depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără 
montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții 
asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor 
prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 
cererii de finanțare care să certifice, după caz:  



 

 

a) dreptul de proprietate privată,  

b) dreptul de concesiune,  

c) dreptul de superficie,  

d) dreptul de uzufruct;  

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  

f) împrumutul de folosință (comodat)  

g) dreptul de închiriere/locațiune.  

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

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu 
trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.  

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii 
(situaţii) de mai jos:  

A. vor fi depuse în copie și însoțite de:  

- Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și 
carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea 
dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen 
de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  

SAU  

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate 
publica sau dobândite printr-o hotărâre judecâtorească.  

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 persoană fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi 
declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului 
de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele 
documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.  

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente”.  

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

5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin 
proiect se solicită obligatoriu o Declaratie întocmita si asumată prin semnatură de un expert 
contabil , din care sa reiasă faptul că intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitățile 
pentru care a solicitat finanțare si/sau din care să rezulte că veniturile din activitățile agricole 
reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului.  

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

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.  

7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  



 

 

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.  

8.  Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor/ întreprinderilor 
mici. Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.  

9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de minimis  

10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în 
categoria ’’întreprindere 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 activitate de mai puţin de 2 ani fiscali.  

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 
consiliere prin Măsura 02  

12. Declarația pe propria răspundere privind evitarea creării condițiilor artificiale 

13. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului 

14. Declarație pe propria raspundere a solicitantului că nu a mai depus același proiect și în 
cadrul unei alte măsuri din PNDR. 

15. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului cu angajamentul ca va intra într-o forma 
asociativă potrivită pentru domeniul său de activitate. 

16. Certificat Constatator ONRC 

17. Fișa măsurii 

18. Alte documente (după caz)  

Atenție! În categoria “alte documente” intră și acordul administratorului/custodelui ariei 
naturale respective în cazul în care activitatea propusă prin proiect impune.  

 
 



 

 

 
 
 
7. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia 
de verificare a acestora: 
 

EG1 Solicitantul aparţine categoriei de solicitanţi eligibili? 

Solicitantul este înregistrat ca micro-întreprindere sau întreprindere mică și respectă regulile de 
ajutor de minimis? 

 

DOCUMENTE   NECESARE  
VERIFICĂRII  

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Planul de Afaceri 

Cererea de finanțare 

Situații financiare/ Declarație privind 
veniturile realizate din România - 
Formularul 200/ Declarație privind 
veniturile din activități agricole - 
Formularul 221/ Declarația de inactivitate 

Documente care atestă forma de organizare a 
solicitantului. 

Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată 
pe baza actului de constituire și a statutului 
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită 
de Statutul Societății agricole; 

Act constitutiv pentru Societatea cooperativă 
agricolă. 

Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în 
descrierea solicitantului cu cele menţionate în document: 
numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. 
de înmatriculare, valabilitatea documentului. 

Se verifica daca sediul social si punctul /punctele de 
lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicită 
finanțarea este/sunt amplasate in teritoriul GAL Valea 
Dunării Sudolt  

Declarația F 

În situația în care punctul de lucru aferent investiției 
vizate de proiect nu este constituit la momentul 
depunerii Cererii de Finanțare, se verifică dacă 
solicitantul a semnat și a datat  Declarația pe propria 
răspundere-Secțiunea  F din Cererea de Finanțare . În 
cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia pe 
propria răspundere F se vor solicita informații 
suplimentare. În cazul în care solicitantul a refuzat să-şi 



 

 

Anexa Lista  codurilor CAEN eligibile 
pentru finanțare în cadrul M6 

Declarație privind încadrarea întreprinderii în 
categoria întreprinderilor mici și mijlocii  

Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului privind neîncadrarea în 
categoria "firme în dificultate". 

 

Certificat constatator ONRC 

 

Alte documente (procură notarială),  

 

 

 

 

asume Declaraţia F, în urma solicitării de informaţii 
suplimentare, criteriul de eligibilitate se consideră 
neîndeplinit. 

 Se verifică în Certificatul constatator ONRC dacă 
solicitantul se încadreaza în categoria solicitanților 
eligibili: 

1. Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform 
OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoană juridicî 
conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 
36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004. 

Pentru Societatea cooperativă agricolă  se va verifica 
dacă din conținutul Actului constitutiv / Hotărârii 
judecătorești rezultă că scopul și obiectivele societății 
cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse 
prin proiect 

2. Capitalul social să fie 100% privat; 

3.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului precizează la Domenii de activitate codul 
CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare. 

4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, 
fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, 
conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, 
republicată. 

5.Solicitantul nu este înscris în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență. 

6.Încadrarea solicitantului în statutul de 
micro-întreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 



 

 

346/2004. Situațiile financiare: 

1. Rezultatul din exploatare din situațiile financiare 
(bilanţul  - formularul 10, contul de profit și pierdere - 
formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să 
fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile să fie cel puţin 
egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice 
autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor 
familiale, din Declaraţia privind veniturile realizate 
(formularul 200 insotit de Anexele la Formular). 
Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul 
poate fi negativ, situație în care condiția pentru 
verificarea rezultatului financiar se va considera 
îndeplinită. 

În cazul în care solicitanții au depus formularul 221, 
fiind o activitate impozitată, se consideră că aceasta este 
generatoare de venit. Nu este cazul sa se verifice 
pierderile. 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterior depunerii proiectului. 

Declarație încadrare IMM  

Expertul verifică Declarația de încadrare în  categoria 
micro-întreprindere/întreprindere mică cf. Legii nr. 
346/2004, dacă: 

a)  Declarația este semnată de persoana autorizată să 
reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv / de 
persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin 
procură notarială de către persoana autorizată legal 
conform actului constitutiv. 



 

 

În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii 
este altă persoană decât cea stabilită prin Actul 
Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va 
verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a 
persoanei mandatate. În procură va fi specificată 
funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul 
întreprinderii  

Notă: În situația în care aceste documente nu au fost 
depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte 
documente”, expertul le va solicita prin formularul E3.4 

b) solicitantul se încadreaza în categoria 
micro-întreprinderilor/întreprinderilor mici (până la 
9 salariați, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale 
de până la 2 milioane euro pentru micro-întreprindere si 
între 10 şi 49 de salariaţi, cifră de afaceri anuală netă sau 
active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în 
lei, pentru întreprindere mică).  

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și 
pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 
decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul. 

Pentru întreprinderile autonome: 

- se verifică în Certificatul Constatator ONRC structura 
acționariatului pentru verificarea tipului de întreprindere 
autonomă conform informațiilor prezentate în Declaraţia 
privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor/ 
întreprinderilor mici 

- se verifică dacă datele din Declaraţia privind 
încadrarea în categoria micro-intreprinderilor/ 
întreprinderilor mici corespund cu datele din Situaţiile 



 

 

financiare / bilanţ – formularul 10 și formularul 30 
informații referitoare la numărul mediu de salariați, cifra 
de afaceri și active totale. 

Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor totale 
din contul de profit si pierdere, conversia se face la 
cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a 
întocmit bilanțul.  

Pentru întreprinderile autonome nou înființate 
verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate 
de solicitant în Declaraţia privind încadrarea în categoria 
micro-întreprinderilor/ întreprinderilor mici. 

Pentru întreprinderile partenere și/sau legate:  

- se verifică în Certificatul Constatator ONRC structura 
acționariatului pentru verificarea tipului de întreprindere 
conform informațiilor prezentate în Declaraţia privind 
încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/ 
întreprinderilor mici (partenere și/sau legate) 

- se verifică numărul mediu de salariati și cifra de 
afaceri/active totale în Declaraţia privind încadrarea în 
categoria micro-întreprinderilor/ întreprinderilor mici 
Cap I. și dacă persoana împuternicită să reprezinte 
întreprinderea, a completat și semnat Cap II- Calculul 
pentru întreprinderi partenere sau legate. 

Partenere: 

Se verifică dacă în structura lui există entități persoane 
juridice care dețin mai mult de 25% sau solicitantul 
deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane 
juridice. 



 

 

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declaraţia 
privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/ 
întreprinderilor mici, pe baza situațiilor financiare 
( informații care se regăsesc pe portalul m.finante.ro, 
Secțiunea Informații fiscale și bilanțuri) 
 
Legate: 
Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de 
întreprindere legată prin intermediul altor persoane 
juridice atfel cum sunt definite în art. 4 4, din Legea nr. 
346/2004, expertul  verifică datele menționate în 
Declaraţia privind încadrarea în categoria 
micro-întreprinderilor/ întreprinderilor mici în baza 
informațiilor care se regăsesc pe portalul m.finante.ro, 
Secțiunea Informații fiscale și bilanțuri. 
În situația în care în urma verificărilor expertul constată 
că informațiile din Declaraţia privind încadrarea în 
categoria micro-întreprinderilor/ întreprinderilor mici nu 
sunt conforme cu informațiile furnizate prin Certificatul 
Constatator ONRC și pe m.finanțe.ro, va solicita prin 
formularul E 3.4, redepunerea Declaraţia privind 
încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/ 
întreprinderilor mici cu rectificarea informațiilor. 

Persoane fizice  

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de  
întreprindere legată prin intermediul unor persoane 
fizice conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul 
verifică corectitudinea informațiilor completate în 
Declaraţia privind încadrarea în categoria 
micro-întreprinderilor/ întreprinderilor mici pe baza 
datelor din Certificatul Constatator ONRC.  

Atenție! Conform art. 44 alin (4) din Legea 
346/2004, ”întreprinderile între care există oricare din 



 

 

raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei 
persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care 
acționează de comun acord sunt de asemenea 
considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară 
activitatea pe aceeași piață relevantă ori pe piețe 
adiacente”. 

Conform alin (5) al aceluiași articol, ”o piață adiacentă 
este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată 
direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”. 

Pentru persoanele fizice străine verificarea se va face 
doar pe baza informațiilor din Declaraţia privind 
încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/ 
întreprinderilor mici. 

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociata în 
întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin 
6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități 
neagricole obținut prin Măsura 19.2  ”Implementarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locală”.  

Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului privind respectarea regulii de 
cumul a ajutoarelor de minimis  

 

Se verifică în Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de minimis  dacă solicitantul a mai 
beneficiat de ajutoare de minimis și dacă da, se verifică 
dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin 
cererea de finanțare depusă pe sM 19.2, se respectă 
plafonul de 200.000 euro /beneficiar (întreprindere 
unica).  

 

EG2 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri 

Documente verificate: 



 

 

Planul de afaceri 

(i) situația economică inițială a persoanei, a micro-întreprinderii sau a întreprinderii mici care 
solicită sprijinul; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației 
agricole, ale micro-întreprinderii sau ale întreprinderii mici; 

(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației 
agricole, ale micro-întreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau 
consilierea; 

 

DOCUMENTE  NECESARE  
VERIFICARII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Plan de afaceri 
 
 

 

-Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese 
ca activitatea/activitățile pentru care se solicită 
finanțarea se regăseşte/regăsesc în lista activităților 
eligibile din fișa măsurii din SDL. 

În situaţia în care ponderea aferentă unui obiectiv 
specific este mai mică de 20% şi/sau suma 
ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 
100%, cererea de finanţare este declarată neeligibilă. 

- Planul de afaceri trebuie să cuprindă următoarele: 

           - situația economică inițială a 
solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, 
micro-întreprinderii sau întreprinderii mici care 
solicită sprijinul); 

              - etapele și obiectivele pentru 
dezvoltarea noilor activități ale  solicitantului 
(fermierului / membrului gospodăriei, ale 



 

 

micro-întreprinderii sau ale întreprinderii mici), 
detalii privind acțiunile necesare și resursele 
aferente pentru dezvoltarea activităților 
fermierului/membrului gospodăriei, ale 
micro-întreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum 
ar fi investițiile, formarea sau consilierea care să 
contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, 
inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi 
abilități/competente ale angajaților. 

- Se verifică dacă au fost detaliate activitățile 
necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și 
dacă stabilirea acestora este realizată în concordanță 
cu obiectivele specifice propuse. 

- Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu 
activităţile relevante pentru implementarea corectă a 
Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Reg 
1407/2013. 
- Se verifică în planul de afaceri dacă sunt 
cuprinse costuri neeligibile, astfel: 
- cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi 
echipamente agricole aferente activităţii de prestare 
de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea 
Activităţilor Economice Naţionale, precum şi 
producerea şi comercializarea produselor din Anexa 
I la Tratat; 
- - cheltuieli cu achiziţionarea de vehicule pentru 
transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau 
autovehicule de transport persoane. 
Pentru proiectele prin care se propun venituri din 
activități de turism trebuie să se respecte OANT 
65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime 
obligatorii prevăzute în Anexa 1(6) a acestui act 
normativ. 
 
Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă 



 

 

numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală 
teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 
10% din valoarea sprijinului acordat.  

În situaţia în care cel puţin una dintre condiţiile 
aferente achiziţiei de teren, menţionate anterior, nu 
se îndeplineşte sau nu este prezentată în cadrul 
planului de afaceri cererea de finanţare va fi 
declarată neeligibilă,. 
- - Se verifică dacă prin activitățile propuse în 
Planul de afaceri solicitantul asigură fezabilitatea 
proiectului și continuitatea activității după 
încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de 
execuție și monitorizare a proiectului. 
- - Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile 
operaționale propuse (salarii, materii prime, 
materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de 
lucru) deservesc exclusiv și contribuie la 
îndeplinirea și realizarea PA. 
Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect 
asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, 
dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în 
secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, 
materiale etc). 
 
-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în 
care va asigura continuitatea activităților finanțate 
prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de 
plată.  

 

EG3 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL Valea 
Dunării Sudolt 

Documente verificate: 

Certificat Constatator ONRC 



 

 

Planul de afaceri 

Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile 
aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri (cu excepția solicitanților care își propun 
achiziție de teren prin Planul de afaceri. 

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; 

De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de 
schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile 
administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta; 

Documentele trebuie sa fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția 
contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială. 

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al 
căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor 
existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile 
pentru o perioadă (calculată în ani) cel puţin egală cu perioada de derulare a proiectului 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. 

Documentele trebuie să fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu exceptia 
contractului de concesiune pentru care nu se solicita încheiere notarială. 

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. 

În situaţia în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru clădire/teren conform celor 
menţionate anterior, cererea de finanţare este declarată neeligibilă. 

 3.3 În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru clădiri, contractul de concesiune va fi 
însoțit de o adresa emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există 
solicitări privind retrocedarea. 

În situaţia în care din documentul prezentat reiese faptul că există solicitări privind retrocedarea 
clădirii, cererea de finanţare este declarată neeligibilă. 

 3.4 În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de concesiune 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; 

Cererea de finanţare este declarată neeligibilă în situaţia în care din adresa emisă de concedent 
reiese faptul că terenul care face obiectul proiectului este supus procedurii de retrocedare şi/sau 
suprafaţa acestuia este diminuată şi/sau nu sunt respectate clauzele contractuale. 

Se verifică dacă extrasul de carte funciara este emis pe numele solicitantului și vizează imobilul 
(teren cu / fără construcție) unde vor fi realizate investițiile, dacă corespunde cu amplasamentul 
menționat în proiect și dacă este liber de sarcini. 



 

 

  În situatia în care amplasamentul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru 
un credit), se verifică acordul creditorului privind executța investiţiei, precum şi respectarea de către 
solicitant a graficului de rambursare a creditului. 

În cadrul actelor/contractelor prezentate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ 
vor fi realizate investiţiile, se verifică existența clauzelor care pot duce la rezilierea lor în caz de 
neîndeplinire a obligațiilor sau a altor clauze care pot afecta investiția propusa. 

Dacă se regăsesc astfel de clauze se solicitî informații suplimentare pentru a dovedi ca acestea nu 
vor afecta investiția propusă. 

 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, se verifică la’’Alte documente’’, 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. 

 Documentele trebuie să fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția 
contractului de concesiune pentru care nu se solicită  încheiere notariala. 

 - În situaţia în care prin proiect  se propune achiziţia de teren construit/neconstruit verificarea 
documentelor de teren se realizează la a doua tranşă de plată 

Verificări specifice pensiunilor agroturistice 

Plan de Afaceri 

 Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatații mai mici de 1 hectar (în 
copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date 
APIA/ Registrul ANSVSA. 

Angajament că investiția va fi introdusă în circuitul turistic. 

Sectiunea F a Cererii de Finanțare 



 

 

Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile 
aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun 
achiziţie de teren prin Planul de afaceri). 

 

Expertul trebuie sa verifice dacă solicitantul  desfășoară activitatea agricolă la momentul depunerii 
Cererii de Finanțare, prin informațiile din Planul de Afaceri  și din Baza de date APIA/Registrul 
Exploatației ANSVSA/ extras din Registru Agricol de la Primărie. 

În acest sens se verifică dacă: 

1.Solicitantul este înscris în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol; 

2. În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita și în cazul în care acționarul 
majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din acțiunile/părțile sociale ale solicitantului) a 
desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare (în situaţia în care 
solicitantul - persoana juridică, nu a desfăşurat activitatea agricolă); 

3. În cadrul investițiilor în agroturism, exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie 
amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se 
va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și 
completările ulterioare); 

4. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie să 
îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale 
pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi 
calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru 
pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă;  

5. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție 
nouă / schimbarea destinatiei unei cladiri),  suprafața de teren aferentă structurii de primire 
turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului  
natural ; 

În cazul în care cel puţin unul dintre elementele prevăzute mai sus nu este îndeplinit, cererea de 
finanţare este declarată neeligibilă. 

  



 

 

- Se verifica dacă datele privind CNP și domiciliul, menționate în CI a, acționarului majoritar 
absolut (care deţine minimum 50%+1 din acţiunile / părţile sociale ale solicitantului), în cazul 
start-up-urilor care nu desfăşoară activitate agricolă, corespund cu datele înscrise în Registrul 
Agricol (sau cu datele de la APIA – ANSVSA). 

În cazul în care nu a fost depusă copie dupa  cartea de identitate odata cu cererea de finanțare, 
acest document se va solicita prin intermediul formularului E 3.4. 

ATENȚIE! 

Dacă în cererea de finanțare nu este bifat documentul - Copie a extrasului din Registrul agricol din 
care să reiasă calitatea de fermier, cu menţiunea "Conform cu originalul", sau documentul nu este 
atașat de către solicitant, cererea de finanţare este declarată neeligibilă 

EG4 Implementarea Planului de afaceri va începe în termen de cel mult 6 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului 

Documente verificate: 

Se verifică dacă implementarea Planului de afaceri este preconizată să înceapă în termen de cel mult 
6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

EG5 Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură 

Documente verificate: 

Planul de afaceri  

Fișa măsurii 

Certificatul Constatator ONRC – se verifică daca domeniul de activitate pentru care se solicită 
finanțare se încadrează în lista codurilor CAEN eligibile 

EG6 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul 
GAL 

Documente verificate: 



 

 

Planul de afaceri  

EG7 Respectarea prevederilor HG 226/2015 

Documente verificate: 

Planul de afaceri 

EG8 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de 
maximum cinci ani. 

Se verifică dacă în Planul de Afaceri se menționează acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o 
perioadă de maximum cinci ani. Plata ultimei rate, în cazul ajutoarelor pentru demararea unei 
activități neagricole în teritoriul GAL. 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 
 

Selectarea proiectelor depuse la GAL Valea Dunării Sudolt se va face de către Comitetul de Selecție, 
care reprezintă organismul tehnic cu rol decizional privind selectarea pentru finanțare a proiectelor 
depuse în cadrul GAL-ului. Acesta va decide prin regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de 
Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat si societate civilă. Au fost numiți de către Adunarea 
Generală membrii Comitetului de Selecție, dar și supleanții acestora. Pentru fiecare funcție din cadrul 
Comitetului de Selecție a fost prevăzut  un supleant. Daca o persoana din componenta Comitetul de 
Selectie nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, aceasta va fi 
inlocuită prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile titularului. În acest caz, persoana în 
cauza va întocmi un document justificativ. Daca unul din proiectele depuse pentru selectare aparține 
unuia din membrii Comitetului de Selecție, acesta nu are drept de vot și nu va participa la intâlnirea 
comitetului respectiv. Comitetul de Selecție a proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care 3 
aparținând sectorului public, 2 din sectorul privat, 2 reprezentanți ai societății civile. Comitetul de 
Selectare a proiectelor va aproba toate Rapoartele de Selecție pentru fiecare sesiune de proiecte lansată 
de către GAL Valea Dunării Sudolt, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceste rapoarte vor fi 
întocmite de către membrii departamentului tehnic/administrativ. În urma finalizării procesului de 
selecție se va intocmi raportul de selecție intermediar iar solicitanții vor fi notificați prin e-mail și 
telefonic asupra rezultatului obținut.  
 
În aceeași zi cu întrunirea Comitetului de Selecție va fi postat pe site-ul GAL Raportul de selecție 
intermediară. Beneficiarii notificați pot depune contestații la sediul GAL-ului. Termenul de depunere a 



 

 

contestațiilor este de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de selecție și publicarea acestuia pe 
site-ul GAL, ziua 1 a perioadei de depunere a contestațiilor fiind prima zi lucrătoare ulterioară  celei 
a întocmirii raportului. Acestea vor fi soluționate în termen de 5 zile lucrătoare de la data ultimei zile de 
depunere a contestațiilor.  
În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Contestații va emite un Raport de contestații care va 
conține rezultatele acestora.  
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor și 
procedura de evaluare va fi aceeași care a stat la baza evaluării și scorării proiectului, respectiv de către 
Comitetul de Selectie a proiectelor. Rezultatul Raportul de contestatii va fi adus la cunostinta 
contestatarului, va fi afișat la sediul GAL-ului și postat pe site-ul acestuia. Dupa afișarea Raportului de 
contestații soluția va rămane definitivă. 
În acest sens se va întocmi Raportul de Selecție finală ce va fi postat pe site-ul GAL și afișat la 
sediul GAL. 
Toate persoanele de la nivelul GAL-ului implicate în evaluarea și selecția proiectelor (membri în 
Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau angajații GAL implicati în procesul 
de evaluare) vor completa o Declarație privind evitarea conflictului de interese. Toate proiectele 
selectate de GAL vor fi depuse de către GAL la OJFIR în termen de maxim 15 zile de la emiterea 
Raportului de Selecție final și publicarea acestuia pe site-ul GAL. 
 
9. 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: 
 
Nr. 
crt. 

PRINCIPII ȘI CRITERII DE 
SELECȚIE 

PUNCTAJ MAX. 100p MODALITATE DE 
VERIFICARE 

1.  Număr de locuri de muncă create 1 loc de muncă- 15p Se vor verifica informațiile 
din Cererea de finantare si 

din Planul de afaceri 
> 1 loc de munca- 20p 

 

2 

 

 

Solicitantul a desfășurat în principal 
activitate în domeniul agricol și iși 
diversifică activitatea în sectorul 
non-agricol; 

Proiecte care sunt initiate de un 
fermier (persoană 
neautorizată)/membru al gospodăriei 
agricole/întreprindere existent (cel 
putin PFA) care a activat în 

 

DA- 20p 

 

 

Se verifică în baza de date 
APIA/ Registrul ANSVSA/ 

Registrul Agricol/Documente 
financiar-contabile 

 



 

 

agricultură minim 12 luni până la 
data depunerii Cererii de Finanțare.  

NU- 0p 

3 Proiectul presupune investiții în 
producerea și utilizarea energiei din 

surse regenerabile; 

 

DA- 10p Se vor verifica informațiile 
din Planul de afaceri NU- 0p 

 

 

4 

Proiecte care prevăd în Planul de 
Afaceri producție comercializată sau 
activități prestate într-un procent de 
peste 35% din valoarea primei tranșe 
de plată. Verificarea acestui criteriu 
se realizează în baza prognozelor din 
Planul de Afaceri. 

Proiectul prevede 
producție/activitate prestata 

între 35% și 50% din valoarea 
primei tranșe de plată- 30p 

 

Se vor verifica informațiile 
din Planul de afaceri 

Proiectul prevede 
productie/activitate prestata de 
peste 50% din valoarea primei 

tranșe de plată- 40p 
5  Beneficiarul își ia angajamentul 

ca va intra într-o formă asociativă 
potrivită pentru domeniul său de 
activitate. 

 

 

DA- 10p 

 

Se va verifica declarația pe 
proprie răspundere a 

solicitantului 
NU- 0p 

METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 20 de puncte 

CS. 1 Număr de locuri de muncă create 

  

  Dacă va fi creat un loc de muncă, expertul va înscrie 15 puncte în coloana punctaj. 

  Dacă vor fi create minimum 2 locuri de muncă, expertul va înscrie 20 puncte în coloana punctaj. 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 
Planul de Afaceri Verificarea se realizează pe baza informațiilor din Cererea 

de finantare – sectiunea ”Indicatori de rezultat” si din Planul 
de Afaceri. 



 

 

CS.2 Solicitantul a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și iși diversifică activitatea 
în sectorul non-agricol; 

   Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 20 puncte în coloana punctaj.  

   În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

CS.3 Proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile; 

   Dacă proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, 
expertul va înscrie 10 puncte în coloana punctaj.  

    În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 CS.4 Proiecte care prevăd în Planul de Afaceri producție comercializată sau activități prestate 
într-un procent de peste 35% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea acestui criteriu se 
realizează în baza prognozelor din Planul de Afaceri. 

Dacă proiectul prevede producție/activitate prestată între 35% și 50% din valoarea primei tranșe de 
plată, expertul va înscrie 30 puncte în coloana punctaj. 

   Dacă proiectul prevede producție/activitate prestată de peste 50% din valoarea primei tranșe de plată,   
expertul va înscrie 40 puncte în coloana punctaj. 

CS. 5  Beneficiarul își ia angajamentul ca va intra într-o formă asociativă potrivită pentru 
domeniul său de activitate. 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 
Extras APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul 
Agricol/Documente financiar-contabile 

Se verifică dacă proiectul este inițiat de un fermier 
(persoană neautorizată)/membru al gospodăriei 
agricole/întreprindere existent (cel putin PFA) care a 
activat în agricultură minim 12 luni până la data 
depunerii Cererii de Finanțare 

DOCUMENTE DE PREZENTATE PUNCTE VERIFICATE 
Planul de Afaceri Se vor verifica informațiile din Planul de afaceri 

DOCUMENTE DE PREZENTATE PUNCTE VERIFICATE 
Planul de afaceri Se vor verifica informațiile din Planul de afaceri  

DOCUMENTE DE PREZENTATE PUNCTE VERIFICATE 



 

 

  Dacă solicitantul își ia angajamentul ca va intra într-o formă asociativă potrivită pentru  domeniul 
său de activitate, expertul va înscrie 10 puncte în coloana punctaj. 

   În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

În cazul egalității de puncte selecția se va prioritiza în funcție de următoarele criterii (în această 
ordine):  

CS4 - Proiecte care prevăd în Planul de Afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un 
procent de peste 35% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea acestui criteriu se realizează în 
baza prognozelor din Planul de Afaceri. Va avea întaietate proiectul al carui plan de afaceri va prevede 
procentul de peste 35% mai mare 

CS1 - Numar de locuri de muncă create 

CS5 -  Beneficiarul își ia angajamentul ca va intra într-o forma asociativă potrivită pentru domeniul sau 
de activitate. 

*În cazul în care egalitatea de puncte este menținută și după verificarea criteriilor de prioritizare mai sus 
menționate, vor avea întâietate proiectele al căror Plan de afaceri prevede comercializarea 
producției/activităților într-un procent mai mare din valoarea primei tranșe de plată. 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 
publicarea apelurilor de selecție): 

În urma finalizării procesului de selecție se va intocmi raportul de selecție finala iar solicitanții vor 
fi notificați prin e-mail și telefonic asupra rezultatului obținut.  
 
11. Date de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

 Direct la sediu Asociației GAL Valea Dunării Sudolt - Comuna Bârca, Strada Mihai Viteazu 
nr. 244(în incinta Căminului Cultural), Județul Dolj  
 Telefon: 0251/356 654 
 E-mail: office@galvds.ro  
 Web: www.galvds.ro  

 
12. Alte informații pe care GAL le consideră relevante: 
     În etapa de autorizare a plaților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL. 

Declarația pe proprie răspundere a 

solicitantului 

Se va verifica declarația pe proprie răspundere a 

solicitantului 

mailto:office@galvds.ro
http://www.galvds.ro/

