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Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M19/6A/1 –  4/18-07.11.2018 

Grupul de Acțiune Locală “Țara Oltului” anunță lansarea celei de a patra sesiuni de cereri de proiecte pentru 

pentru Măsura M19/6A/1 - Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă 

I. Data lansării apelului de selecție:    08/10/2018 

II. Data limită de depunere a proiectelor:   07/11/2018 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului 

de Acțiune Locală “Țara Oltului” din comuna Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190, de luni pana vineri, în 

intervalul orar 09:00 – 13:00 

Beneficiarii eligibili:  

 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-

agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

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

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

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

vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups); . 

IV. Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări: 

 Contribuția publică alocată  celei de a patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M19/6A/1: 76.000,00 

Euro. 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară. Cuantumul sprijinului este de 38.000 de euro/proiect, cu 

posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 40.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii 

medicale, sanitar-veterinare și de agroturism. Nu există sume intermediare. 

V. Intensitatea sprijinului va fi de: 

 38.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de 

agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 40.000 euro/proiect; 

 

VI. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosescă solicitanții (versiune editabilă) se găsește pe 

site-ul  http://taraoltului.ro/. La aceeași adresă se găsesc toate formularele care însoțesc Cererea de finanțare.  

Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, necompletarea 

tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate 

administrativă. 

 

VII. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul o dată cu depunerea proiectului, 

numerotate conform pozitiei din cererea de finantare, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 

Ghidului solicitantului elaborat de către GAL Țara Oltului pentru măsura respective sunt următoarele:  

 

 

 

http://taraoltului.ro/
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1.Plan de afaceri 

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), 

precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operaţional 

(rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care 

solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune 

ultimile doua situaţii financiare). Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii de finantare. 

Sau 

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la 

Administraţia Financiară (formularul 200), insotita de Anexele la formular, in care rezultatul brut obtinut in anul 

precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0)  

şi/sau  

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document 

obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanțare;  

sau  

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

activitate anterior depunerii cererii de finantare.  

Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul solicitanților infiintati in anul depunerii proiectului, acestia nu vor depune suituatiile financiare.  

b) În cazul in care anul precedent depunerii Cererii de Finantare este anul infiintarii, nu se analizeaza rezultatul 

operational din contul de profit si pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi si negativ.  

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

inactivitate (conform legii) la Administraţia Financiară în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul 

Cererii de finanțare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.  

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale si persoane fizice autorizate:  

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

Financiară 

3. Documente pentru terenurile si clădirile aferente obiectivelor prevăzute in  

Plan de afaceri: 

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu 

montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  

a) Dreptul de proprietate privată 

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act 

juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:  

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;  
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- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; - Actele jurisdicționale 

declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii 

imobiliare, etc.  

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care acoperă 

o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării  

sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin 

proiect, în copie.  

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

specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.  

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

specifice:  

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

diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  

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

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

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

depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului 

de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  

Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente privind 

înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din 

care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în 

termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) 

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj 

nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, 

canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând 

cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz:  

a) dreptul de proprietate privată,  

b) dreptul de concesiune,  

c) dreptul de superficie,  

d) dreptul de uzufruct;  

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  

f) împrumutul de folosință (comodat)  

g) dreptul de închiriere/locațiune.  

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

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate 

în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. 
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În cazul în care documentele de la pct.3.3.(a,b, c, d,e, f, și gnu sunt depuse în formă autentică sau nu sunt emise 

de o autoritate publică sau nu sunt hotarâri judecătorești  vor fi însoțite de: 

A. vor fi depuse în copie și însoțite de:  

 - Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară 

(extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și 

încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 

înaintea depunerii proiectului)  

SAU  

B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publica sau dobandite 

printr-o hotarare judecatoreasca. 

Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini ( ipotecat în vederea constituirii 

unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 

Acest document va fi adăugat la Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente” 

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanțare în cazul PFA,II, IF, care 

deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea 

conform OUG 44/2008: “În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale sau 

Întreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună 

cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de finanțare, documentul prin care a fost dobândit 

terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă 

acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de 

valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică. Aceste 

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

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” pentru 

dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole care desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de teren 

mai mici de 0,3 ha.  

5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect se 

solicită obligatoriu o Declaratie întocmita si asumată prin semnatură de un expert contabil , din care sa reiasă 

faptul că intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitățile pentru care a solicitat finanțare si/sau 

din care să rezulte că veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale 

solicitantului.  

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

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

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.  

7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul 

Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

8.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului - persoană juridică 

8.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal - persoană fizică 
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9.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere 

9.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal; 

Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul 

social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, 

graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

10. Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor/ întreprinderilor mici (Anexa 6.1 din Ghidul 

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

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

minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului).  

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

(Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului), semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii. 

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

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

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

(Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)  

14. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) din care să rezulte denumirea și adresa băncii 

precum și codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR aferente proiectului FEADR. 

15. Certificat de cazier fiscal al solicitantului 

16. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei nu a mai solicitat în 

aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe SM 6.2.  

17. Alte documente (după caz) Atentie! In categoria “alte documente” intra si acordul 

administratorului/custodelui ariei naturale respective in cazul in care activitatea propusa prin proiect impune. 

Documentele necesare la Contractare 

 8.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului - persoană juridică  

8.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal - persoană fizică Documentele trebuie prezentate în 

original, valabile la data încheierii contractului de finantare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 

privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare., (doc. 8.1 şi 8.2 in Cererea de 

Finanțare);  

9.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere 

 9.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal; Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generala 

a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care 

solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul 

consolidat.  

14. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) din care să rezulte denumirea și adresa băncii 

precum și codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR aferente proiectului FEADR.  

15. Certificat de cazier fiscal al solicitantului 

VIII. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia 

de verificare a acestora sunt precizate în Fișa de verificare a conformității proiectului/Metodologia de verificare 

a conformității, respectiv  în Fișa de evaluare a eligibilității proiectului/Meodologia de verificare a eligibilității, 

anexe la Ghidul solicitantului publicat pe site-ul  http://taraoltului.ro/ .  

Verificarea conformităţii 

http://taraoltului.ro/
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Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare a 

conformităţii”. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:  

 dacă este corect completată;  

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

 dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

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 Țara Oltului, 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 Țara Oltului 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 verificare 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” 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei sesiuni de 

primirea 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 de investiţii. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată neconformă dosarul original al Cererii de finanțare va fi restituit 

solicitanților, 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 

aceluiaşi Apel de Selecţie daca mai este deschis sau în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GALTO pentru 

aceeași măsură. 

Verificarea eligibilităţii 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

 

1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și 
pentru FEADR?  

1.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii 
- Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în actionariatul altor persoane juridice) a 
depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru 
acelasi tip de finantare prin sub-măsura 19.2? 
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1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere 
secțiunea (F) din CF? 

1.4 a) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul a propus prin Planul de afaceri 
activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost  sunt/au fost autorizat/autorizate la 
ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declarație întocmită și asumată 
prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a 
desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ?  

1.4 b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul detine parti sociale in alte societati 
care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la 
ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN 
aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? 

1.4 c) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Prin proiect solicitantul propune activitati 
complementare activitatii desfasurate? 

EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili? 

EG2 Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin: 

(a)  în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii: 

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

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației 
agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;  
(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației 
agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau 
consilierea. 

EG3 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. 

EG4 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin sub-
măsură 

EG5 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va 
fi desfășurată în spațiul rural 

EG6 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de 
acordare a sprijinului. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 
desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în 
procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul 
finalizării implementării planului de afaceri).  

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect: 

 (a) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii: 

• Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 38.000 euro                                                                           

• Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 40.000 euro în cazul 
activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism   

D. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și  a obține 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
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Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

  verificarea eligibilităţii solicitantului;  

  verificarea criteriilor de eligibilitate;  

  verificarea Planului de afaceri  și a tuturor documentelor anexate; 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

1. în cazul în care documentul tehnic (Planul de afaceri) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui 

criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui ori faţă de cele menţionate în Cererea de 

Finanţare.  

2. pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără înlocuirea 

documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Informațiile nesolicitate transmise prin E3.4 de 

solicitanți nu vor fi luate în considerare 

3. 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. 

4. 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) sau 

omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, 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. In situatii exceptionale, se pot solicita și alte clarificări, a căror 

necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată eligibilă. 

 Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă; 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă dosarul original al Cererii de finanțare va fi restituit 

solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți.   

Cererile de Finanţare declarate neeligibilă pot fi corectate/completate și redepuse de către în cadrul următorului 

Apel de selecție lansat de GALTO pentru aceeași măsură. 

Al doilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la GALTO, pentru eventuale 

verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).  

Atenție!  

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL se 
retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat 
eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în care un solicitant declarat 
eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă 
disponibilă, Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ  TARA OLTULUI, com.Porumbacu de Jos nr 256, 
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Județul Sibiu Tel: 0744-795965, Fax: 0269-522201, Email: tara_oltului@yahoo.com, www.taraoltului.ro, 
această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul 
aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea 
descrescătoare a punctajului şi cu respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi 
finanţate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile. În această situație, GAL va emite 
un raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în care se va menționa sursa de finanțare 
(fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate 
la finalizare contractelor, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin 
declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile și selectat de către GAL, sume 
rezultate din realocări financiare) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului de 
Selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de Selecție 
(avizare și publicitate).  

IX. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Țara Oltului; 

Selecția proiectelor  se va face conform procedurii descrise în Strategia de dezvoltare locală a GAL Țara Oltului 

aprobată, CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL și anume: 

 

Grupul de Acţiune Locală va primi proiectele de la solicitanţi şi va efectua evaluarea şi selecţia acestora dupa care 

va întocmi rapoartele de selecţie. Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie 

format din minimum 5 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție s-a stabilit un 

membru supleant. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, în momentul selecţiei vor fi prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 

50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana  

în cauză nu va avea drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Criteriile generale de 

evaluare pentru selecţie vor tine cont de criteriile specifice masurilor din PNDR si de prioritatile din Planul Local de 

Dezvoltare. La fiecare şedinta se va alege un preşedinte de şedinţă şi se va nominaliza un secretar care va intocmi 

procesul verbal. 

Etapele şi termenele obligatorii ale procedurii de evaluare şi selecţie sunt următoarele: 

- Pentru fiecare an calendaristic, Consiliul Director supune spre aprobarea Adunării Generale – GAL Țara Oltului 

numărul maxim de sesiuni de depunere a proiectelor pentru fiecare submăsură în parte.  

- Înainte de lansarea unei sesiuni de depunere a proiectelor, CD înaintează Preşedintelui GAL o notă de aprobare a 

lansării sesiunii de depunere, care stabileşte perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere, alocarea publică 

disponibilă, precum şi modalitatea de informare a potenţialilor beneficiari cu privire la lansarea sesiunii. 

- După aprobarea Preşedintelui, CD comunică Compartimentului tehnic nota de lansare a sesiunii de depunere a 

proiectelor în vederea publicării anunţului de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor. 

- Perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere a proiectelor poate fi prelungită la solicitarea conducerii GAL sau 

a potenţialilor beneficiari. 

- O sesiune de depunere a proiectelor poate fi amânată sau după caz, anulată, doar înainte de data stabilită 

pentru lansarea acesteia, la propunerea motivată a AG sau CD, precum şi la solicitarea motivată a conducerii GAL. 

În acest sens, CD întocmeşte o notă justificativă pe care o supune aprobării Preşedintelui GAL. 

- Dacă pe parcursul derulării procesului de selectie apar modificări procedurale la nivel naţional (ex: categorii de 

beneficiari, criterii de selecţie, intensitatea sprijinului, documente justificative, etc.) acestea vor fi incluse imediat 

în cadrul procedurilor proprii dacă nu afectează în sens negativ drepturile beneficiarilor şi nu se depăşesc alocările 

financiare totale pe măsuri. În cazul modificărilor restrictive, acestea se vor putea aplica doar începând cu 

sesiunea următoare. 

http://www.taraoltului.ro/
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Conform prevederilor similare din PNDR, o modificare a PDL poate fi aplicată de la momentul iniţierii ei, cu 

obligativitatea aprobării sale ulterioare de către AM-PNDR. 

- Publicarea în presa locală, pe pagina de internet a GAL “Țara Oltului” şi la avizierul fiecărei primării din teritoriul 

acoperit de GAL “Țara Oltulu” a anunţului de lansare a procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte, cu 

trimitere la descărcarea detaliilor de pe un site şi adresă e-mail de contact, cu cel puţin 30 zile lucrătoare înainte 

de termenul fixat pentru deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor. 

- Termenul de evaluare a proiectelor este, după caz, de maxim 20 de zile lucrătoare pentru evaluarea lunară, 

respectiv 50 de zile lucrătoare pentru cea trimestrială, de la sfârşitul lunii/ trimestrului respectiv. Termenul se 

poate prelungi cu 10 zile lucrătoare dacă sunt în evaluare proiecte pe două sau mai multe submăsuri. 

Cel puțin 51 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități 

publice și permite selecția prin procedură scrisă. 

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecției proiectelor se va realiza de catre Comisia de 

Soluționare a Contestațiilor intr-un termen de 10 zile lucrătoare pentru contestațiile aferente raportului de 

selecție lunar, respectiv 20 de zile lucrătoare pentru contestațiile aferente raportului de selecție trimestrial, şi 

poate fi prelungit cu încă maxim 10 zile lucrătoare. Aceste termene pot fi modificate/prelungite de către GAL 

daca este necesar si exista justificare. 

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor 

de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AM Sibiu. 

Comitetul de selectare a proiectelor este format din 5 membri de drept şi membri 5 supleanţi parteneri publici şi 

privaţi. Tabel cu Componenţa Comitetului de Selecţie a proiectelor din GAL Țara Oltului este următoarea: 

 

PARTENERI PUBLICI 28,57 % 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

COMUNA PORUMBACU DE JOS Membru Administraţie publică locală - Rural 

Comuna CÂRTIȘOARA Membru Administraţie publică locală - Rural 

Comuna TURNU-ROȘU Membru Supleant Administraţie publică locală - Rural 

COMUNA ARPAȘU DE JOS Membru Supleant Administraţie publică locală - Rural 

PARTENERI PRIVAŢI 42,86% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

S.C. VLADILI SRL Membru Societate Comercială - Rural 

SC Agro Service & Bondi Giani Membru Societate Comercială - Rural 

I.I. ROUA GEORGIANA ADINA Membru Inteprindere Individuală- Rural 

SC DOINA PROD.SRL Membru Supleant Societate Comercială - Rural 

SC Valencia Trading SRL Membru Supleant Societate Comercială - Rural 

P.F.A LIMBAŞAN DAVID-DANIEL Membru Supleant Persoana Fizica Autorizată- Rural 

Societate Civila 28,57 % 

Partener Functia în CS Tip /Observaţii 
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Societatea Culturală TURNU ROŞU Membru Societate Civila - Rural 

Asociatia RACOVIŢA -CARQUEFOU Membru Societate Civila - Rural 

Asociaţia de la Poalele Negoiului Membru Supleant Societate Civilă - Rural 

Asociaţia Cultural-Istorică „PLAI 

LOVIŞTEAN” 

Membru Supleant Societate Civilă - Rural 

Persoane fizice relevante (maxim 5 %) 

Partener Funcţia in CS Tip /Observaţii 

- - - 

 

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

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

Fisa cu criteriile de selectie si metodologia de verificare pot fi consultate www. taraoltului.ro 

 

Pentru această submăsură, pragul minim este de 5  de puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 

poate intra la finanţare.  

CRITERII DE SELECŢIE 

CS1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în 

domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă 

trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii 

de finanțare. 

Se vor acorda 5 puncte daca s-a demonstrat ca proiectul indeplineste CS1. In caz contrar se vor acorda 0 

puncte. 

Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra ca a desfășurat în principal 

activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. 

Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la 

data depunerii cererii de finanțare. 

Documente: Cererea de finanțare, Planul de afaceri,  

CS2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere. Proiectul vizează 

activități conform codului CAEN aferent activității de producție scorate. 

Se vor acorda 40 puncte daca s-a demonstrat ca proiectul indeplineste CS2. In caz contrar se vor acorda 0 

puncte. 

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

producție din sectoarele cu potențial de creștere, respectiv ca proiectul vizează activități conform codului 

CAEN aferent activității de producție scorate. 

Documente: Cererea de finanțare, Planul de afaceri, Anexa 7, Anexa 8  

CS3. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere. Proiectul vizează prestarea de 

servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat. 



 

Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190, Tel: 0269522101, e-mail: tara_oltului@yahoo.com 

Se vor acorda 40 puncte daca s-a demonstrat ca proiectul indeplineste CS3. In caz contrar se vor acorda 0 

puncte. 

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

servicii din sectoarele cu potențial de creștere, respectiv ca proiectul vizează activități conform codului 

CAEN aferent activității de servicii scorate. 

Documente: Cererea de finanțare, Planul de afaceri, Anexa 7, Anexa 8 

CS4. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement*) 

Se vor acorda 15 puncte daca s-a demonstrat ca proiectul indeplineste CS4. In caz contrar se vor acorda 0 

puncte. 

Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra că proiectul vizează investiţii în 

agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement*) 

Documente: Cererea de finanțare, Planul de afaceri, Anexa 7, Anexa 8 

Total punctaj:                                                                                           100 puncte 

Punctaj minim: 5 puncte 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele criterii pentru 

departajare: 

1. Cel mai mare punctaj obținut la criteriul CS2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu 

potențial de creștere 

2. Cel mai mare punctaj obținut la criteriul  CS3. P Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de 

creștere.  

3. Cele mai multe locuri de munca,  propuse a fi create in faza de operationalizare a investitiei, mentionate in 

anexa Indicatori de monitorizare aferenta Cererii de finantare. 

4. Cel mai mic risc respectiv cel mai mic punctaj obtinut la determinarea riscul fiecărui proiect conform tabelului 

Factori de risc aferent Cererii de finantare. 

Criteriul de selecție CS1 se consideră îndeplinit în cazul în care solicitanții întrunesc condiția la data depunerii 

Cererii de finanțare.  

Excepție: pe toată perioada de valabilitate a contractului, în cadrul pensiunilor agroturistice se va desfăsura cel 

puțin o activitate legată de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi 

fructiferi sau o activitate meșteșugărească, cu atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. 

Nu există obligativitatea menținerii activității agricole pe toată perioada de valabilitate a Contractului de 

finanțare, sub condiţia înlocuirii activităţii agricole cu o activitate meșteșugărească, cu atelier de lucru, din care 

rezultă diferite articole de artizanat. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție Rezultatele procesului de selecție vor fi 

comunicate publicului larg în termen de cel mult 45 de zile de la data închiderii sesiunii de finanțare. Rapoartele 

de selecție vor fi postate pe site-ul www.taraoltului.ro, şi afişate la sediile primăriilor UAT membre în GAL. 
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XI. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție); 

GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; transmiterea se realizează cu 

confirmare de primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al 

potențialului beneficiar. Notificările transmise solicitanților vor conține motivele pentru care proiectele nu au fost 

eligibile și/sau selectate – se vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul 

obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. 

XII. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii se pot obține la sediul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA 

OLTULUI - Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 

13:00.  

XIII. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de 

GAL Țara Oltului pentru măsura M19/6A/1 - Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă 

și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL Țara Oltului http://taraoltului.ro/; 

XIV. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). 
 

Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se angajează să transmită 

către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, 

Copie la Modificări/acte aditionale ale contractului (deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata 

aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către mine, în calitate de beneficiar al proiectului. De asemenea, pe 

durata de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza către GAL orice 

document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare 

aferenți proiectului și va accepta vizite pe teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

La sediul GAL Țara Oltului este disponibilă  versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii 

lansate. 

Coordonatori animare teritoriu:  

Elena Roua –  Boisoara, Caineni, Titesti cu satele apartinatoare – 0762 608 703 
 Berghia Liliana – Arpaşu de Jos, Cârta, Cârtişoara, Porumbacu de Jos, Racoviţa, Turnu Roşu, Boiţa cu satele 
apartinatoare –tel: 0743276461 
 
Grupul de Acțiune Locală “Țara Oltului” 

REPREZENTANT LEGAL: 

LIMBĂSAN CAMELIA 
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