APEL DE SELECȚIE
MĂSURA 2/6A

Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului anunţă lansarea
în perioada 27.11.2018 – 27.12.2018 a primei sesiuni de depunere a cererilor de proiecte pe
anul 2018 pentru măsura 2/6A „Crearea şi modernizarea micro-întreprinderilor din
domeniul non-agricol”
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2/6A – 1/27.11.2018
Data lansării apelului de selecție: 27.11.2018
Data limită de depunere a proiectelor: 27.12.2018
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Sediul Asociației de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului (numit
în continuare GAL), Micula, Str. Principală nr.293, jud. Satu Mare, de luni până vineri, în
intervalul orar 09:00-14:00.
Fondul disponibil pentru această sesiune: 134.695,89 Euro
• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect
este de 125.000 Euro
• Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000
euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
• Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de: 90%.
Atenție! În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de
Finanţare depusă pe Măsura 2/6A, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar
(întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil.
Tip de sprijin
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului
de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 2/6A sunt:
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:
- Micro-întreprinderi existente sau nou‐înfiinţate (start-ups) care au sediul social şi
punctul/punctele de lucru pe raza teritoriului GAL Zona Sătmarului.
Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 2 „Crearea şi modernizarea microîntreprinderilor din domeniul non-agricol”, în funcție de forma de organizare sunt:
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- Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
- Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și
completările ulterioare;
- Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările
ulterioare;
- Societate în nume colectiv – SNC - înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990,
republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Societate în comandită simplă – SCS - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu
modificările şi completările ulterioare);
- Societate pe acţiuni – SA - înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile
şi completările ulterioare;
- Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
- Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata,
cu modificările şi completările ulterioare;
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 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru
microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru
prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în
condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. )
- Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind
reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare);
- Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte
forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
- Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea
şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și
societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea
de activităţi neagricole;
- Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004,
cu modificările și completările ulterioare.
Tipuri de servicii/acțiuni sprijinite și cheltuieli eligibile, neeligibile
Operaţiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr.
1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și
dezvoltarea activităților economice neagricole", cu modificările și completările ulterioare.
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene.
Acţiuni eligibile:
‐ construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor
‐ achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente
noi
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‐ investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci.
În detaliu:
Investiții pentru producerea produselor non-agricole, cum ar fi:
- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și
carton;
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
- activități de prelucrare a produselor lemnoase;
- industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
- fabricare produse electrice, electronice,
- producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente,
producția de carton etc;
- Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
- activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea
manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
- Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:
- servicii medicale şi sanitar-veterinare;
- activităţi de întreţinere corporală;
- servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
- servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
- activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
- servicii tehnice, administrative, etc;
Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de
activități de agrement; (dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica
cu functiuni de cazare) cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi
completările ulterioare. Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de
primire turistică de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere.
Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în
vederea comercializării.
Toate acţiunile eligibile vor fi evidenţiate într-o listă a codurilor CAEN eligibile pentru
finanţare în cadrul acestei măsuri şi care se va constitui ca şi anexă la Ghidul Solicitantului,
(Anexa 7).
Anexa 8 la Ghidul Solicitantului conține lista codurilor CAEN aferente activităților pentru
care sunt
permise doar cheltuieli de dotare.
Costuri eligibile specifice (precizate în fişa Măsurii 2):
a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi
echipamente noi
c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de
brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul
în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a
cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc
cumulativ
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următoarele condiţii:
a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305/2013;
b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi
autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele
minime
impuse de PNDR 2014‐2020;
c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de
mediu,
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie,
întocmite în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de
construcţii‐montaj.
Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă
respectă condiţiile a)‐ e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată
aferente proiectului.
Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare
se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)‐e) trebuie să se încadreze
în
maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd
construcţii‐montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii,
altele decât cele referitoare la construcţii montaj
Atenție! Costurile eligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 PNDR 2014‐2020
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu
îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor
(încadrarea în
preţurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în care nu se
identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziţie
realizată: o ofertă pentru preţuri sub 15.000 euro şi două oferte pentru preţuri peste 15.000
euro);
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile,
verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.
Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate
Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:
- Ambulanță umană;
- Autospecială pentru salubrizare;
- Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la
înălțime;
- Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu ‐ exclus cap
tractor și
remorcă autocisternă sau una din ele separat)
- Mașină de măturat carosabilul;
- Auto betonieră;
- Autovidanjă;
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- Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă
echipamentul
este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
-Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea
cumulativă a
următoarelor condiţii:
‐ mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de
acces in cabina;
‐ să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru
activitatea propusă prin proiect;
- în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de
Colegiul Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotarârii
Consiliului National 2016; RAR va face mentiunea ”echipare specifică intervenții medicină
veterinară”
- în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă
modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în
vigoare.
- mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin
proiect.
Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească
exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip
tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit si pentru alte
tipuri de activitati).
Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.
Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.
În cazul proiectelor prin care se propune achiziţia de echipamente de agrement (ex.: arc,
echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/beneficiarul are obligaţia de a
utiliza echipamentele achiziţionate numai în scopul deservirii activităților propuse prin
proiect şi numai în aria geografică descrisă în Studiul de fezabilitate..
În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare (inclusiv in perioada de
monitorizare) se constată utilizarea echipamentelor în afara ariei descrise, va fi recuperat
întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă.
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit
Măsurii 2, inclusiv prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria activelor
proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare
nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.
În caz de nerespectare a durabilităţii investiţiei, contribuţia publică alocată prin M 2 se
recuperează în condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în termen de 5 ani de
la efectuarea plăţii finale către beneficiar, termen valabil şi pentru recuperarea contribuţiei
publice aferente oricăror cheltuieli/activităţi neeligibile din cadrul investiţiei finanţate din
fonduri nerambursabile.
În condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în cazul unei operaţiuni constând
în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din PNDR 2014‐2020 se recuperează
dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de
producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care
beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani. În cazul în care
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contribuţia prin PNDR 2014‐2020 ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se
înlocuieşte cu termenul‐limită aplicabil potrivit normelor privind ajutorul de stat.
Pentru categoriile de beneficiari care, după selectarea/contractarea proiectului, precum şi în
perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data
depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la
categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la
categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Atenție! În ariile naturale protejate nu sunt eligibile echipamentele de agrement
autopropulsate numai cu acordul administratorului/custodelui ariei naturale respective.
Nu sunt eligibile:
-prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente
acestei activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;
- procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;
- producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
a. dobânzi debitoare;
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul
legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente
financiare;
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi
marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de
asigurare.
e. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14
și 15‐
PNDR.
Cheltuieli neeligibile specifice:
Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de
funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc).

Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului
Solicitantului:
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Versiunea editabilă a Cererii de finanțare este postat pe site-ul GAL-ului şi se poate
descărca acesând link-ul www.galzonasatmarului.ro/m2.
Formularul Cererii de finanţare trebuie să fie însoţit de:
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:
- 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),
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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:
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.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE MICROREGIONALĂ A COMUNITĂŢILOR DIN ZONA SĂTMARULUI
APEL DE SELECȚIE
MASURA 2/6A din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ZONA SĂTMARULUI
8

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 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.
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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. Diploma de calificare în domeniul de activitate prin studii superioare
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 microîntreprinderilor
(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 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. Declaraţia pe propria răspundere privind obligaţia solicitantului de a cumpăra obiecte
tradiţionale numai de la meşteri care deţin unul din documentele: Cartea de meşteşugar sau
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declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale
artizanale (eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit).
23. Declarația beneficiarului privind raportare GAL
24. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
25. Alte documente (după caz). În cazul pensiunilor agroturistice Extras din Registrul
Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii (în copie cu ştampila primăriei şi
menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA..
Atentie! In categoria “Alte documente” se incadrează şi Acordul administratorului/custodelui
pentru ariile naturale protejate, in cazul in care activitate apropusă prin proiect impune; şi
Documentul prin care se dovedeşte caracterul inovativ.
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Condiții de eligibilitate
Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii 2, solicitantul sprijinului trebuie să
îndeplinească
următoarele condiţii:
- 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;
- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL
Zona Sătmarului: Agriș, Botiz, Dorolț, Halmeu, Lazuri, Micula, Odoreu, Păulești,
Porumbești, Socond, Turulung, Vetiș, Viile Satu Mare, Ardud, Livada (jud. Satu Mare),
Bicaz (jud. Maramureş);
- 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.
Atenție! Sediul social şi punctul de lucru/punctele de lucru trebuie să fie situate pe
teritoriul GAL Zona Sătmarului (Agriș, Botiz, Dorolț, Halmeu, Lazuri, Micula, Odoreu,
Păulești, Porumbești, Socond, Turulung, Vetiș, Viile Satu Mare, Ardud, Livada (jud. Satu
Mare), Bicaz (jud. Maramureş)).
Dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere pe M02– aceste servicii nu vor mai fi
incluse în
Studiul de fezabilitate. Verificarea se va efectua la depunerea Cererii de Finanțare şi dacă se
constată dubla finanţare, cheltuiala respectivă devine neeligibilă.
Data deciziei de acordare a sprijinului reprezintă data semnării Contractului de Finanţare.
În cadrul acestei măsuri, un beneficiar poate obţine finanțare pentru un singur proiect.
Depunerea cererii de finanţare
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Cererea de finanţare şi anexele completate conform instrucţiunilor din ghid, constituie
dosarul cererii de finanţare.
Cererea de Finanţare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi
relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor
rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsura proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Zona Sătmarului.
Compartimentul tehnic al GALZS asigură suportul necesar solicitanților pentru
completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să
le îndeplinească.
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de
finanțare aparține solicitantului.
Solicitantul trebuie să întocmească un original şi 2 copii (din care o copie rămâne
la solicitant) ale dosarului cererii de finanţare.
Dosarele Cererilor de finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal așa
cum este precizat în formularul Cererii de finanțare sau de către un împuternicit, prin procură
legalizată (în original) al responsabilului legal, la sediul Asociației de Dezvoltare
Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului, înaintea datei limită care figurează în
licitația de proiecte.
Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau
trimise la alte adrese vor fi respinse.
Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în
cadrul altei măsuri din PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL.
Desfășurarea procesului de evaluare a proiectelor depuse
Procedura de evaluare şi selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor a
fost stabilită în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Zona Sătmarului, și aprobată de
Autoritatea de Management prin selecția acestei strategii.
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea
prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda
punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări
documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de
experții evaluatori care au aceste atribuţii în fişa postului. Fişele de evaluare se pot descărca
de pe site-ul GAL, acesând link-ul www.galzonasatmarului.ro/m2.
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.
GALZS va asigura transparența procesului de evaluare a proiectelor depuse.
Procesul de evaluare va avea la bază criteriile de eligibilitate şi selecţie stabilite prin
SDL, pentru fiecare măsură de finanțare în parte.
Evaluarea proiectelor
se realizează de către experţii evaluatori din cadrul
Compartimentului tehnic al GALZS, cu respectarea principiului celor 4 ochi, respectiv vor fi
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semnate de către doi experți angajați în cadrul GAL. În situația în care GAL este beneficiar
(al unor operațiuni ce vizează infrastructură socială), verificarea se va realiza de către experții
entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare, cu respectarea principiului ”4
ochi”.
A)
Verificarea conformității
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza
„Fişei de Verificare a Conformităţii”, elaborată de GALZS.
Se va verifica dacă:
 cererea de Finanțare este corect completată;
 este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
 anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente, precum şi valabilitatea acestora
(dacă este cazul).
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat
neconform.
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de
Finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai GAL Zona Sătamrului, dar
care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe
baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de
Finanţare.
Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de
formă.
Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii pentru a fi
înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau, în caz contrar, i se explică
cauzele neconformităţii.
Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnatură fişa de verif icare a
conformităţii. În cazul în care solictantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă,
expertul va consemna acest fapt pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiuniea
“Solictatul refuză să semneze”
După verificare conformității cerereii de finanțare pot exista două variante:
 cererea de Finanţare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea
etapă de verificare;
 cererea de Finanţare este declarată neconformă, caz în care un exemplare ale cererii
de finanțare (originalul) va fi restituit solicitantului, pe baza unui proces-verbal de restituire,
încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți.
Cererile de Finanţare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către
solicitanți în cadrul aceleiași sesiuni de finanțare – dacă sesiunea mai este deschisă – sau în
cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GALZS pentru aceeași măsură.
Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul
unei sesiuni de primire a proiectelor.
Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare
conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.
Rezultatul etapei de verificare a conformității este completarea Fişei de verificare a
conformității.
Termen de verificare 5 zile lucrătoare.
B)
Verificarea eligibilității tehnice și financiare
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Verificarea eligibilității se realizează pe baza „Fişei de verificare a criteriilor de
eligibilitate”, elaborată de GALZS.
Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:
 verificarea eligibilităţii solicitantului;
 verificarea criteriilor de eligibilitate;
 verificarea bugetului indicativ al proiectului;
 Verificarea Studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate.
În situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare expertul
întocmeşte o Fişă de solicitare a informaţiilor suplimentare, în care se solicită documentele
suplimentare şi care se va transmite la solicitant.
Solicitantul trebuie să prezinte informaţiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la data
primirii fişei.
Solicitarea informaţiilor suplimentare se va face în următoarele cazuri:
 în cazul în care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate/ Documentația de avizare a
lucrarilor de interventii) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui
criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de
celelalte documente anexate Cererii de finanțare.
 pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente
suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de
finanțare. Se acceptă orice informații si alte documente care certifică o stare de fapt
existentă la momentul depunerii Cererii de finanțare, care vin în susținerea și
clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul
Cererii de finantare;
 în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile
emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile
respective.

dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului
indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin documentul
E3.4, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului
evaluator. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va
întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul
numai după notificare în urma aprobării Raportului de Selecție;
 în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect)
există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile
nu este facută corect;

corectarea erorilor de forma sesizate pe parcursul verificării Cererii de finanțare;
 în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de
finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea
de finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere), iar din analiza proiectului
expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori
materiale.
Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații
suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului.
Nu este permisă încadrarea în subcapitolul 4.1 din Bugetul indicativ – ”Construcţii şi
instalaţii”, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia
în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa.
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Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4 din Bugetul indicativ, se vor preciza care sunt
echipamentele, utilajele/ montajul care fac parte din categoria cheltuielilor
eligibile/neeligibile.
In situatii exceptionale, se pot solicita si alte clarificări, a căror necesitate a apărut
ulterior transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial.
În cadrul verificării, atât a criteriilor de eligibilitate cât și a criteriilor de selecție,
experții verificatori pot constata erori de formă făcute de solicitant în completarea cererii de
finanțare. În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, cererea de
finanțare poate fi admisă la verificare, iar erorile se vor corecta în procesul de evaluare, prin
solicitare de informații suplimentare.
Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să modifice datele inițiale ale
proiectului depus.
Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor
fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat.
Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului,
experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind
respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis
verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.
După verificare pot exista două variante:
 Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, caz în care se va trece la următoarea
etapă de verificare;
 Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă, caz în care un exemplar al Cererilor de
finanțare (originalul) vor fi restituite solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire,
încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți.
Al doilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la
GALZS, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari
europeni, eventuale contestații etc.).
Cererile de Finanţare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de
către solicitant în cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GALZS pentru aceeași
măsură.
Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate,
rezumând verificarea efectuată de expert. Bifele din Fişa de verificare se fac pe baza
verificării documentare.
Verificarea eligibilității se realizează în termen de 20 zile lucrătoare pentru cererile
de finanțare care nu implică vizită pe teren și maximum 30 de zile pentru proiectele care
includ vizită pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în
etapa de verificare a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar
pentru primirea răspunsului din partea solicitantului.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL
GALZS va asigura transparența procesului de selecție a proiectelor depuse.
Selecția se realizează pe baza Fișei de Verificare a Criteriilor de Selecție, elaborată de
GALZS.
Se vor respecta criteriile formulate în SDL, respectiv punctajele validate de Consiliul
Director pentru fiecare criteriu în parte și pragul minim de punctaj care trebuie îndeplinit de
un proiect pentru a putea fi selectat.
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Toate proiectele declarate eligibile în etapa precedentă vor intra în procesul de
selecție.
Comitetul de Selecție este organul cu responsabilitate în procesul de selecție a
proiectelor. Comitetul de Selecție va fi asistat de personalul tehnic – GALZS.
Activitatea Comitetului de Selecție este reglementată de Regulamentul de
Funcționare a Comitetului de Selecție a Proiectelor și a Comisiei de Contestații.
Echipa tehnică din cadrul GALZS va puncta fiecare proiect, conform criteriilor de
selecție prestabilite, prezentate și explicate în apelul de selecție.
În urma procesului de acordare a punctajului, echipa GALZS va elabora un document
draft al fișelor de selecție, care vor conține punctajul aferent fiecărui criteriu, precum și
punctajul total al proiectului.
Comitetului de Selecție va fi convocat conform procedurii descrise în Regulamentul
de Funcționare al Comitetului de Selecție și a Comisiei de Contestații.
Comitetul de Selecție, având ca document de lucru fișele propuse de departamentul
tehnic, va stabili și valida varianta finală a fișei de selecție
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din
membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea
civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența
procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare
Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR.
Comitetul de Selecția va întocmi, în cadrul aceleiași ședințe de lucru, un Raport
Intermediar de Selecţie, care va conține lista proiectelor selectate, în ordinea descrescătoare a
punctajului obținut.
Raportul de Selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de
Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele
entități juridice), specificându-se apartenența la mediul privat sau public. De asemenea,
Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul
de selecție. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează
conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. Raportul de selecție va fi
datat, avizat de către Reprezentantul legal GAL sau de către Preşedinte, sau de un alt membru
al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la
nivelul GALZS (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de
soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu
modificările și completările ulterioare, privind evitarea conflictului de interese și prevederile
Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale”. În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție,
persoanele implicate de la nivelul GALZS vor completa o declarație pe proprie răspundere
privind evitarea conflictului de interese.
Atenție! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse
odată cu Cererea de Finanţare.
Criterii de selecție a proiectelor și punctajul fiecărui criteriu de selecție, respectiv
verificarea acestora
Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie:
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-

-

Crearea unor noi locuri de muncă
Angajarea persoanelor din teritoriu
Caracterul inovativ (Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se
implementa proiectul)
Utilizarea surselor de energie regenerabile
Calificare în domeniul de activitate prin studii superioare
Integrarea problemelor de mediu
Promovarea specificului local, tradiţional
Principiul prioritizării agroturismului şi activităţilor recreaţionale
Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Consiliului
Director.
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Principii şi criterii de selecție

Punctaj

Crearea unor noi locuri de muncă
1.1. Proiecte care vizează crearea a min. 1 loc de muncă nou.
Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu norma
întreaga pentru personalul muncitor – direct productiv și cel mult un loc
de muncă indirect productiv. Se vor puncta doar locurile de muncă
aferente investițiilor suportate din cheltuieli eligibile. Necesitatea creării
de noi locuri de muncă trebuie să fie justificată în Studiul de
Fezabilitate.
Documente verificate: Doc. 1. Studiul de Fezabilitate, Cererea de
finanţare, secţiunea indicatori de monitorizare
Angajarea persoanelor din teritoriu
2.1. Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecție proiectelor ce
vizează ca persoanele angajate în urma implementării proiectului să aibă
domiciliul pe teritoriul GAL Zona Sătmarului.
Documente verificate: Doc. 1. Studiul de Fezabilitate
Caracterul inovativ (Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în
care urmează a se implementa proiectul)
3.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități productive* care urmăresc
obținerea unui produs/bun, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința
caracteristicilor sau modului de folosire și care sunt noi pentru piața
locală.
3.2. Proiecte ce vizează investiţii în activități care urmăresc obținerea
unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința
caracteristicilor sau modului de folosire și care sunt noi pentru piața
locală.
Documente verificate: Doc. 1. Studiul de Fezabilitate, Anexa 7 Lista
Codurilor CAEN eligibile pentru fnanţare în cadrul M2, Serviciul
online RECOM

10 p
10 p

10 p
10 p

Max.20 p
20 p

10 p

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE MICROREGIONALĂ A COMUNITĂŢILOR DIN ZONA SĂTMARULUI
APEL DE SELECȚIE
MASURA 2/6A din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ZONA SĂTMARULUI
17

4.

5.

Utilizarea surselor de energie regenerabile
4.1. Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea
energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.
Se vor puncta:
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui
flux tehnologic de producţie de bunuri;
- proiectele care vizează achiziţionarea echipamentelor de producere a
energiei din surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul
cărora se desfăşoară/se va desfăşura activitatea propusă prin proiect.
Documente verificate: Doc. 1. Studiul de Fezabilitate, Cererea de
finanţare, Bugetul indicativ
Calificare în domeniul de activitate prin studii superioare
5.1. Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să
dovedească o pregătire profesională finalizată cu diplomă de licență, în
raport cu proiectul.
Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoană din cadrul societăţii,
acţionar) dovedeşte pregătire profesională în raport cu proiectul pe care
doreşte să‐l iniţieze. În cazul diplomelor de studii eliberate de instituţii
de învăţamânt din străinătate, solicitantul va ataşa documentul privind
recunoaşterea de către autoritatea competentă din România conform
legislaţiei în vigoare.
Documente verificate: Doc. 1. Studiul de fezabilitate, Doc. 4. Diplome
de studii: Copii ale diplomelor de licență/diplome de studii din străinătate

10 p
10 p

10 p
10 p

însoțite de documentul privind recunoaşterea de către autoritatea
competentă din România conform legislaţiei în vigoare ale reprezentantului
legal/ beneficiarului (o persoană din cadrul societăţii, acţionar) care dovedeşte
pregătire profesională în raport cu proiectul.

6.

Integrarea problemelor de mediu

Max.20 p
6.1. Proiecte care abordează probleme de mediu: minimizarea la sursă a 20 p
deșeurilor generate; creșterea gradului de recuperare și reciclare a
deșeurilor; gestionarea eficientă a resurselor naturale - economisirea
apei, combustibilului, electricitatii; etc.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă investițiile sau acțiunile
prevăzute pentru adresarea unor probleme de mediu sunt detaliate în
Studiul de Fezabilitate şi sunt incluse şi în bugetul proiectului.

7.

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea
investiţiei aferentă activităţilor adresate unor probleme de mediu în
valoarea totală eligibilă a proiectului.
Documente verificate: Doc. 1. Studiul de Fezabilitate, Cererea de
finanţare, Bugetul indicativ
Promovarea specificului local, tradiţional
Max.10 p
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8.

7.1. Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi
promovarea culturii tradiţionale.
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF proiectul prevede,
prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin
achiziţionarea de obiecte tradiţionale.
Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziţionarea
de obiecte tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire
turistică cu funcţiuni de cazare etc.).
În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte
tradiţionale, solicitantul va completa o declaraţie pe proprie răspundere.
Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia
solicitantului de a cumpăra obiecte tradiţionale numai de la meşteri care
deţin unul din documentele:
- cartea de meşteşugar;
- declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi
tradiţionale artizanale (eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit).
7.2. Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi
promovarea specificului local.
Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/
păstreze arhitectura specifică locală (a se vedea Anexa 4 la Cererea de
finanţare privind elementele caracteristice ale tipologiilor arhitecturii
specifice locale).
Documente verificate: Doc. 1. Studiul de Fezabilitate, Cererea de
finanţare, Doc. 19. Cartea de meşteşugar sau declaraţie de notorietate
cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale artizanale
(eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit) a meşterilor de la care
se achiziţionează produse tradiţionale.
Anexa 4 la Ghid privind elementele caracteristice ale tipologiilor
arhitecturii specifice locale
Principiul prioritizării agroturismului şi activităţilor recreaţionale
8.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice
și/sau servicii de recreaționale si de agreement).
Serviciile turistice recreaționale si de agrement – vor primi punctaj
numai acele activități dependente de o structura de cazare agroturistică
dar care nu fac parte din criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia
conform Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching, echitație etc).
Documente verificate: Doc. 1. Studiul de Fezabilitate, Anexa 7 Lista
Codurilor CAEN eligibile pentru fnanţare în cadrul M2, Serviciul
online RECOM
TOTAL

5p

5p

10 p
10 p

100 p

*Activități productive – activități în urma cărora se realizează unul sau mai multe produse
pentru care
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prelucrarea s‐a încheiat, care au parcurs în întregime fazele procesului de producție și care
sunt utilizate ca atare, fără să mai suporte alte transformari, putând fi depozitate în vederea
livrării sau expediate direct clienților, fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de
marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
activități de prelucrare a produselor lemnoase;
industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare
produse
electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării;
producerea și
utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte
integrantă a proiectului, etc.
ATENȚIE: Investiţiile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate în considerare în
scorarea criteriilor de selecţie.
Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii în
cadrul unei sesiuni, Comitetul de selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat
iar selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în punctajul
stabilit pentru pragul minim şi suma alocată.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de următoarele
criterii de departajare:
Numărul de locuri muncă nou create;
Integrarea problemelor de mediu;
Caracterul inovativ.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj în cadrul aceluiași criteriu de departajare, departajarea
acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine
crescătoare.
PUNCTAJ MINIM – pentru această submăsură este de 20 puncte
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție
Raportul intermediar de selecție va fi publicat pe site-ul www.galzonasatmarului.ro.
Solicitanţii se vor notifica în scris asupra rezultatului selecției.
Dacă proiectul nu a fost selectat se poate depune contestaţie în termen de 5 zile de la primirea
notificării.
În urma analizei Comisia de Contestaţii întocmeşte un Raport de contestaţii, care va cuprinde
rezultatul contestaţiilor, raportul de contestație având o singură rezoluție: admis sau respins.
Raportul de contestaţie va fi publicat pe site-ul www.galzonasatmarului.ro.
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 (treizeci) de zile
calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează.
Solicitanţii vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la elaborarea Raportului de
contestație.
Se va publica Raportul final de selecţie pe site-ul www.galzonasatmarului.ro.
Data anunţării rezultatelor de selectare: 31.01.2019
Data limită de depunere a contestaţiilor: 11.02.2019
Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: 20.02.2019
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Datele de contact ale GAL Zona Sătmarului unde solicitanţii pot obţine informaţii
detaliate:
Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului
Str. Principală, Nr. 293, Comuna Micula, Jud. Satu Mare, cod poştal 447195
Tel/fax: 0261-828542
e-mail: galzonasatmarului@gmail.com
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