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APEL DE LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL
ARGESUL DE MIJLOC

FORMA DETALIATA, 1/08.04.2019
MASURAM6/6A

INVESTIŢII PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE

Asociatia Grupul de Acțiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc anunța lansarea în perioada 08.04.2019 –
26.04.2019 a primei sesiuni 2019 de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul Masurii M6/6A ‐
Investitii pentru crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Numărul apelului de selecție: 1/2019‐M6/6A

Data lansării apelului de selecție: 08.04.2019, ora 10:00

Data limita de depunere a proiectelor:26.04.2019, ora 14:00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL Tinutul Argesul de Mijloc – oraș Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria,
str. Drumul Morii, nr.18B, etaj 1, jud. Arges, de luni pana vineri, în intervalul orar 12:00‐16:00.

Beneficiari eligibili:

 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.

 Intreprinderi sociale

 Cooperative

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii M6/6A „investiţii pentru crearea şi dezvoltarea de

activităţi neagricole ”, în funcție de forma de organizare sunt:

Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările

ulterioare;

Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările

ulterioare;

Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările

ulterioare;

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

ulterioare);

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

ulterioare);

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

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

completările ulterioare);

Societate cu răspundere limitată2 – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi
completările ulterioare);

2 În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant
("societate cu răspundere limitată ‐ debutant" sau "S.R.L. ‐ D."). Conform OUG 6/2011 prin Programul
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pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri,
Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr.15/ 1990, cu modificarile şi completările

ulterioare);

Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;

Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești si de consum de

gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea

de activităţi neagricole;

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

terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 Micro‐întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active

totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

 Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin

active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
Suma totala alocata/ masura M6/6A: 189.225.euro.
Suma disponibile pentru aceasta sesiune este de 189.225 euro;
Valoare minima eligibila/proiect:5000 euro.
Valoare maxima eligibila/proiect: 189.225.euro.
Sprijinul public 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 şi

agro-turism;

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

neagricole.

Pentru fermieri intensitatea sprijinului nerambursabil este de 90%, în cazul în care aceștia sunt:

a) persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN autorizat să

fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA /ANSVSA / Registrul agricol, cu cel

puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de Finantare și solicitantul a obținut venit brut

din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit brut în anul

precent depunerii Cererii de Finanțare;

b) persoane juridice ‐ micro întreprinderi și întreprinderi mici care desfășoară activitatea agricolă
(codul CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA /ANSVSA /
Registrul agricol cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de Finanțare și
solicitantul a obținut venituri din exploatare, din care veniturile din activitățile agricole reprezintă
cel puțin 50% din total venituri din exploatare în anul precent depunerii Cererii de Finanțare.

Informații detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul masurii M6/6A ‐Investitii
pentru crearea si dezvoltarea de activitati neagricole sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele
acestuia publicate pe pagina de internet a GAL TAM, www.gal‐tam.ro.

 Cererea de finanțare editabila utilizata, anexa la prezentul apel de selecție, poate fi consultata și
descarcata prin accesare www.gal‐tam.ro

 Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului,
trebuie să fie în conformitate cu cerintele Fisei masurii M6/6A din SDL Tinutul Argesul de Mijloc și
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cu Ghidul solicitantului, anexa la prezentul apel de selecție, în vigoare la data lansării, disponibile și
în format electronic pe www.gal‐tam.ro, la sectiunea dedicata ghidului solicitantului și anexele
M6/6A.

Acestea sunt:
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:

‐ 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.
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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 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:
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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.

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

comodat.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contrac te 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
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.
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10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

(Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

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

de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

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
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. Alte documente (după caz).

Solicitantul va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte de conformitate și eligibilitate descrise în Ghidul
solicitantului, în fisa de evaluare conformitate și eligibilitate precum si‐n metodologiile de verificare
anexate prezentului apel de selecție, disponibile pe www.gal‐tam.ro.:

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

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

Solicitantul trebuie să îşi desfăşoare activitatea aferentă investiţiei finanţate în teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co‐finanţarea investiţiei;

Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei
documentaţii tehnico‐economice;
Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul
de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
Investiţia va 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.

Punctul de lucru/punctele de lucru unde se va realiza investitia pentru care se solicita finantare trebuie sa
fie situate in spatiul rural, pe teritoriul GAL TAM.
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Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție al GAL TAM se poate consulta pe www.gal‐tam.ro.

Proiectele potențialilor beneficiari ai SDL vor fi depuse în sesiune anuală continuă de

depunere,în format letric, conform anunțului de deschidere a sesiunii de primire de proiecte și ghidurilor

solicitanților elaborate ulterior pentru fiecare măsură din SDL. Proiectele depuse vor fi evaluate de către

responsabilii cu verificarea și selecția proiectelor – angajați GAL (fișele de evaluare vor fi aprobate de

către managerul GAL) și selectate de către Comitetul de Selecție al proiectelor format din membrii

parteneriatului, activități concretizate în raport lunar/trimestrial/final de selecție cu respectarea

termenelor prevăzute în procedură pentru fiecare etapă. Comitetul de selecție va fi alcătuit din membii

si supleanti. Presedintele si secretarul fiecarei sedinte vor fi ales de membrii prezenti. Membrii pot fi

inlocuiti de oricare supleant din categoria respectiva. Fiecare membru/supleant din Comitetul de

selectie poate imputernici o alta persoana din institutie/firma/ong pentru a participa la sedinta. La

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

necesar să fie prezenți cel puțin 50% din membrii, din care peste 50% vor fi din mediul privat și societate

civilă.

Criteriile de selecție și/sau punctajele minime, pragul minim precum și pragul de calitate vor fi

aprobate și revizuite de către Consiliul Director al GAL și detaliate în proceduri de implementare.

Depunerea proiectelor se realizează lunar/trimestrial doar pentru proiectele ce au punctajul estimat

(evaluare – prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv.

Cererile de finanțare pentru care punctajul (autoevaluarea – prescoringul) stabilită de solicitant

depășește cu mai mult de 20% punctajul stabilit de experții GAL în urma evaluării, cererea de finanțare

va intra în procesul de selecție în raportul de selecție final al sesiunii din anul respectiv.

Termenul de evaluare lunară/trimestrială a proiectelor este, după caz de maximum 20, respectiv

50 de zile lucrătoare de la sfârșitul lunii/trimestrului respectiv. Raportul lunar/trimestrial/final de

selecție va fi postat pe pagina de internet a GAL cel târziu în ziua următoare aprobării acestuia.

Aplicanții care au depus proiecte în cadrul sesiunii anuale continue pentru care a fost întocmit un

raport de selecție lunar/trimestrial/final au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de

internet a GAL a Raportului de selecție lunar/trimestrial/final pentru a depune contestații cu privire la

rezultatul evaluării. Contestațiile vor fi depuse la sediul GAL și vor fi evaluate de alți experți care nu au

participat la evaluarea inițială a proiectelor. În urma instrumentării contestațiilor, Comisia de soluționare

a contestațiilor întocmește raportul privind rezultatul contestațiilor, raport ce va fi postat pe pagina de

internet a GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui. Termenul de soluționare a contestațiilor de

către Comisia de soluționare a contestațiilor este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la

sediul GAL.

Pentru cererile de finațare care au făcut obiectul unor contestații Dosarul administrativ va fi

completat cu documentele emise de Comisia de soluționare a contestațiilor. Compartimentul

administrativ va completa dosarul administrativ al fiecărei cereri de finațare.

Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul

măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor se va desfășura pe întreaga perioadă de

implementare a SDL.
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Criteriile de selecție și punctajul aferent utilizate în cadrul prezentului apel, aprobate de Consiliul

Director/Adunarea Generala odată cu aprobarea Ghidului Solicitantului sunt:

Nr. Principii şi criterii de selecție Punctaj

crt.

1 Principiul utilizării energiei regenerabile 25 p

Proiecte care utilizează energia produsa din surse
regenerabile. 25 p

2 Principul creării de noi locuri de muncă Max. 75 p

2.1 pentru minim 3 locuri de muncă ‐ 100.000 euro 75 p

2.2 pentru 1 loc de muncă‐ 40.000 euro 25 p

TOTAL 100 p

Punctaj minim obligatoriu: 25 puncte

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior.

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:

Pentru poiectele care au acelasi punctaj, se vor folosi urmatoarele criterii de departajare :

1. Valoarea totala a proiectului in ordine descrescatoare. Proiectele cu o valoare mai mare vor
avea prioritate.

2. Proiectele care prevad mai multe locuri de munca.

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Studiului de fezabilitate şi

pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată

perioada Contractului de Finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: rezultatele evauarii proiectelor vor fi

comunicate prin postare pe www.gal‐tam.ro, sectiunea Rapoarte de selecție. Rezultatele procesului de

selecție vor fi comunicate solicitantului prin transmiterea de notificaru care vor conține: pentru proiectele

declarate neeligibile, motivele pentru care nu au fost selectate, se vor mentiona criteriile de eligibilitate

care nu au fost indeplinite sau punctajul pentru fiecare criteriu de selecție – precum și perioada de

depunere a contestatiilor.

De solutionare a contestatiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postare pe www.gal-tam.ro, sectiunea

Rapoarte de contestatie. După aparitia Raportului de contestatie pe site GAL TAM soluția rămâne definitiva,

rezultatele vor fi consemnate în Raportul final de selecție. Notificarile vor fi transmise cu confirmare de

primire din partea solicitantilor, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data afisarii Raportului de

selecție final.

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

a) Un exemplar original al Cererii de Finanțare şi a documentelor anexe pe suport de hârtie, conform
documentaţiei depuse on ‐ line. Pentru confruntarea documentelor depuse atât pe suport de hartie, cât
și on‐line, beneficiarul va prezenta și exemplarul original al Cererii de Finanțare, cu anexele aferente.
b) Documentul/ documentele în original, care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a
investiției, prin extras de cont și/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului. În
cazul în care dovada co‐finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția
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financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la OJFIR / CRFIR și va fi însoțit de
Angajamentul solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de
cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile
în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată.

În cazul în care implementati mai multe proiecte în cadrul PNDR, trebuie să prezentați dovada

cofinanţării private cumulat pentru toate proiectele.

Se va depune totodată, un document de la instituția financiară cu datele de identificare a acesteia și a
contului aferent proiectului FEADR ‐ denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în
care se derulează operațiunile cu AFIR (în original);

c) Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în
care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor
către bugetul consolidat, (în original).

d) Document emis de DSP județeană (dacă este cazul) conform protocolului de colaborare dintre AFIR şi

MS publicat pe pagina de internet www.afir.info;

e) Document emis de DSVSA (dacă este cazul), conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi

ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info

f) Document emis de ANPM conform protocolului de colaborare AFIR ANPM‐GM:

a) Clasarea notificării

sau

b) Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)

sau

c) Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului sau

a) Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (daca este cazul)
sau

b) Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.

Termenul de prezentare a documentului emis de ANPM menționat la literele a / b este de maximum 4
luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selectarea Cererii de finanțare, iar termenul de
prezentare a documentului emis de ANPM menționat la literele c/d/e, este de 7 luni de la primirea
notificării privind selectarea cererii de finanțare. Documentul solicitat se depune înainte de semnarea
contractului de finanțare cu AFIR.
După expirarea termenului, Contractul de Finanţare nu mai poate fi semnat.

7. Cazier judiciar (fără înscrieri privind sancţiuni economico‐financiare) al solicitantului si
reprezentantului legal, în original, valabil la data încheierii contractului de finantare, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

8. Cazier fiscal al solicitantului (în original)

9. Extras de Carte Funciară pentru informare, dacă este cazul.
Aceste documente vor fi solicitate de CRFIR.
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Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se

ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL,

beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL,

la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect)

Datele de contact ale Asociatie Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc unde solicitantii pot

obtine informatii suplimentare> oras Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, str. Drumul Morii, nr. 18B. Etajul

1, jud. Arges

e-mail: galargesul@yahoo.com

tel. 0755894665




