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 Data lansării apelului de selecție – 09.08.2017;  

 Data limită de depunere a proiectelor – 19.09.2017;  

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în Comuna Manasia, Calea București, Nr. 

16, Județul Ialomița, în intervalul orar postat pe site-ul GAL: www.naparisgal.ro;  

 Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 111.213 de euro:  

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect: 40.000 de euro;  

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de 

euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă 

acesta este mai mic de 200.000 de euro;  

o Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM 

PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în 

obiectivele măsurilor de dez.voltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la 

Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va 

depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se 

aplică acest tip de sprijin.  

Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

http://www.naparisgal.ro/
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Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea de noi servicii non-

agricole in mediul rural pe baza unui Plan de Afaceri.  

Sprijinul va fi acordat in doua transe de plata. 

Sprijinul pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale se va acorda, sub forma de prima, 

in doua transe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 

• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara 

a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare. 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul 

implementarii corecte precum si plata ultimei transe. In cazul neimplementarii corecte a planului de 

afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate. Se vor aplica regulile 

de ajutor de stat, daca va fi cazul. 

 

 Formatul Cererii de Finanțare (versiunea editabilă) se găsește pe site-ul www.naparisgal.ro ;  

 Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare: 

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 

http://www.naparisgal.ro/
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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 pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente 

obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri 

Pentru situaţia în care terenul urmează să fie achiziţionat ulterior semnării Contractului de finanțare 

documentele de proprietate vor fi prezentate la a doua tranşa de plată. 

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de 

utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 

a) Dreptul de proprietate privată 

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

ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ 

de proprietate, precum: 

- 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-judicata, de 

partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. 

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; 
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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. 
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De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de 

comodat. 

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

interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. 

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

mai jos: 

A. vor fi depuse în copie și însoțite de: 

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

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

funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data 

depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) 

SAU 

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

dobandite printr-o hotarare judecatoreasca. 

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

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini ( ipotecat 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. 
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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. 

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) 

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 M M5/6A 

17. Declarație privind raportarea către GAL și faptul că solicitantul nu are datorii fiscale și / sau fapte 

înscrise în cazierul fiscal; 

18. 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. 
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CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI: 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:  
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei 

activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);  
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi 

neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare 

sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în 
momentul depunerii acesteia (start-ups).  
 
Atenție! ! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile  
 

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate 

(start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât 

sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai 

punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban. Sunt eligibili în 

cadrul măsurii 5/6A, numai solicitanţii înscrişi la ONRC.  

Atenție! Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente a unui 

cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ 

neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004. Totodată, în cazul în care prin proiect sunt propuse 

activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale 

punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai mic. 

Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de finanțare aveau autorizat/ 

autorizate codul/ codurile CAEN propus/ propuse prin proiect, au obligația de a depune 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. 

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul altor 

întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi/ acelorași cod/ coduri CAEN autorizat/ 

autorizate la ONRC, ca cel/ cele propus/ propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN 

complementare acestuia/ acestora, autorizate. 

Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociaţi/ acționari - persoane fizice 

rude de gradul I sau care sunt soț/soție cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicită 

în cadrul aceleiaşi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin măsura M5/6A și prin 

Măsura 19 “Dezvoltarea locală LEADER”- submăsura 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare. 

În acest sens solicitanții vor declara că nu se află în această situație (bifă în Secțiunea F – a 

Cererii de finanțare). 
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Sprijinul financiar forfetar pentru înființarea de activități neagricole poate fi accesat o singură 

dată prin M M5/6A sau prin Măsura 19 „Dezvoltarea locală LEADER” – Submăsura 19.2 

„Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” cu condiţia ca asociații/acționarii solicitantului să 

nu dețină această calitate în cadrul altor întreprinderi care au beneficiat de sprijin nerambursabil 

forfetar prin aceste submăsuri. 

În situaţia solicitanților cu asociați/ acționari comuni doar un singur solicitant poate fi eligibil, 

o singură dată, pentru sprijin financiar nerambursabil forfetar în cadrul măsuriI M5/6A si sub-masurii 

şi 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” (pentru sprijin nerambursabil forfetar, 

asimilat măsurii M5/6A). 

În cadrul unei sesiuni anuale un singur membru al unei gospodării agricole poate solicita 

sprijin pe M5/6A. 

Un singur membru al unei gospodării agricole poate beneficia de sprijin financiar 

nerambursabil forfetar pe M5/6A pe intreaga perioada de programare 2014-2020 (bifă în Secțiunea F 

– a Cererii de finanțare). 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii M5/6A „Crearea de noi activitati ne-agricole 

in teritoriul Gal Naparis”în funcție de forma de organizare sunt: 

zată -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; 

înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările 

ulterioare; 

ulterioare; 

– SNC - înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, 

republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

– SCS - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu 

modificările şi completările ulterioare); 

– SA - înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi 

completările ulterioare; 

– SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

– SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările 

şi completările ulterioare); 

forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare; 

l 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; 

modificările și completările ulterioare. 

Atenție! În cadrul masurii M5/6A, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat. 

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria: 

-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 

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

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

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se 

face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii. 

În categoria SRL-uri este inclusă și micro-întreprinderea 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 micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, 

gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru micro-întreprinderile 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. 

Acordarea sprijinului nerambursabil prin M M5/6A pentru această categorie de solicitanţi se va face 

cu respectarea criteriilor privind încadrarea în ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

1407/2013 precum şi în legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 

200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani consecutivi. 

A se vedea: art. 4 alin. (2) din legea cooperației: Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociaţii de 

persoane fizice şi persoane fizice autorizate definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare 
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întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 

346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru 

întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea 

acestora. 

În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, 

raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă 

dominantă, se vor respecta prevederile art.41 din Legea nr. 346/2004. 

Întreprinderile autonome sunt definite la art. 42 din Legea nr. 346/2004, întreprinderile 

partenere la art. 43 iar întreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.O întreprindere nu poate fi considerată micro-

întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot 

ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai 

multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 45 al Legii nr. 346/2004. 

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi 

activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, 

aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004. 

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în 

plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau 

micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare 

consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. 

Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de 

numărul de salariați prevăzut în proiect.4 

Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru încadrarea 

în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică. 

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte, cu respectarea 

următoarelor condiții, după caz: 

gistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările 

de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; 
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 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii M5/6A, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:  
 

beneficiarilor eligibili;  
e să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole;  

dintre tipurile de activităţi sprijinite prin măsura M5/6A;  
Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea 

propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural.  
 
Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o 

activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi 

menținute în mediul urban. 

deciziei de acordare a sprijinului; 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se încalcă cel puţin 

un criteriu de eligibilitate, de selecţie sau se modifică fara acordul AFIR amplasamentul propus prin 

Cererea de finanțare respectiv în Planul de Afaceri, Contractul de finanțare se reziliază și se 

procedează la recuperarea întregului sprijin. Face excepție criteriul CS6 a cărui îndeplinire se verifică 

la cea de-a doua tranșă de plată. 

Implementarea proiectului 
Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 57 de luni 

de la încheierea contractului de finanțare până la data depunerii dosarului celei de-a doua tranșe de 
plată. 

Data deciziei de acordare a sprijinului reprezinta data semnarii Contractului de Finantare. 
 

 
PLANUL DE AFACERI se completează utilizând Anexa „Planul de afaceri” de la Cererea de finanțare și 

va include cel puțin următoarele: Titlul proiectului, data întocmirii acestuia; Prezentarea situației 

economice inițiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma 

juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de producție, dotarea); 

Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activităţi ale solicitantului (planificarea îndeplinirii 

acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de 

mediu); Prezentarea obiectivelor – (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice) - care se 

intenţionează a fi atinse prin realizarea investiţiilor propuse prin planul de afaceri ; Prezentarea 

detaliată a acțiunilor şi resurselor aferente (materiale, umane şi financiare) necesare pentru 

atingerea obiectivelor si dezvoltarea activităţilor beneficiarului, cum ar fi investiţiile, formarea sau 

consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităţilor întreprinderii, inclusiv crearea sau 

dezvoltarea de noi abilităţi/competenţe ale angajaţilor. 
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Obiectivul obligatoriu de îndeplinit constă în dovada desfășurării activităților comerciale în cadrul 

proiectului: documente aferente producţiei/serviciilor comercializate sau a activităţilor prestate. 

Pentru acest obiectiv solicitantul stabilește un procent de comercializare a productiei/serviciilor de 

minimum 35% din valoarea primei tranșe de plată. Acesta trebuie realizat până cel târziu la 

depunerea celei de-a doua cereri de plată. 

Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și 

continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și 

monitorizare a proiectului. 

La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada desfăşurării 

activităţilor comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul obligatoriu de îndeplinit. 

Cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri. 

În situația în care la verificare se constată faptul că producţia comercializată sau activităţile prestate 

de către solicitant nu respectă procentul propus de beneficiar, se procedează în funcție de situație, 

astfel: 

1. Dacă procentul realizat se menține în cerințele prevăzute la CS6, suma aferentă procentului 

nerealizat (diferenta intre procentul propus de beneficiar in Planul de afaceri si procentul realizat) se 

reţine din cea de-a doua tranșă de plată. Pentru calculul sumei de reţinut, procentul nerealizat se 

aplică la intreaga valoare a sprijinului contractat. În cazul în care diferența este mai mare decât cea 

de-a doua tranșă de plată, se constituie, în completare, un debit de recuperat din prima transă de 

plată. 

2. Dacă procentul realizat nu se menține în cerințele prevăzute la CS6, punctajul se recalculează și pot 

exista următoarele situații: 

a. Proiectul ar fi fost selectat - punctajul recalculat este mai mare decat punctajul ultimului proiect 

selectat in sesiunea respectivă - suma aferentă diferenței procentului nerealizat (diferenta intre 

procentul propus de beneficiar in Planul de afaceri si procentul realizat) se reţine din cea de-a doua 

tranșă de plată. Pentru calculul sumei de reţinut, procentul nerealizat se aplică la intreaga valoare a 

sprijinului contractat. În cazul în care diferența este mai mare decât cea de-a doua tranșă de plată, se 

constituie, în completare, un debit de recuperat din prima transă de plată; 

b. Proiectul nu ar fi fost selectat – punctajul recalculat este mai mic decat procentul ultimului proiect 

selectat în sesiunea respectivă, - prima tranșă de plată va fi recuperată integral și, implicit, tranșa a 

doua de plată nu se va mai acorda. 

Obiectivele specifice sunt minimum 2 - maximum 5 iar ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 

20 % și vor fi stabilite în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general propus prin 

proiect. 

Atenție! - Suma procentelor tuturor obiectivelor specifice trebuie să fie 100%. 
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- În cadrul obiectivelor specifice nu se poate include obiectivul obligatoriu de îndeplinit 

(comercializarea sau prestarea activităților). 

- Consultanța și achiziția de teren NU pot fi obiective specifice, ci acțiuni în cadrul unui obiectiv 

specific. 

- În situația în care la data solicitării celei de-a doua tranșe de plată se constată neîndeplinirea unuia/ 

mai multor obiective specifice prevăzute în Planul de afaceri, AFIR va proceda la recuperarea unei 

sume, proporțional cu ponderea aferentă obiectivului /obiectivelor nerealizate (se aplică la întreaga 

valoare a sprijinului). 

Se va avea în vedere ca la întocmirea PA și implementarea acestuia, cheltuielile operaționale propuse 

(salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru), să deservească 

exclusiv activitatile propuse în PA și să concure la îndeplinirea și realizarea PA. 

Pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect solicitantul trebuie să asigure infrastructura 

necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit/ neconstruit etc) și, în secundar, poate să 

asigure capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc). Se va asigura continuitatea 

activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată. 

Modificarea Planului de afaceri 

Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri de cel mult două ori în perioada de 

implementare a acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la modificarea 

obiectivului obligatoriu, afectarea obiectivului general si a criteriilor de eligibilitate sau sa modifice 

criteriile de selecție sub limita de punctaj care a determinat selectia proiectului. Modificarea 

amplasamentului se poate realiza numai o singură dată in cadrul aceluiasi UAT, in conditiile 

mentinerii criteriilor de eligibilitate si de selectie. Modificarea amplasamentului se poate face numai 

pentru proiectele care nu presupun lucrări de construcții – montaj. De asemenea, se pot modifica 

procentele aferente obiectivelor specifice cu maximum 10%, fără eliminarea acestora și cu 

menținerea nivelului minim de 20% aferent fiecărui obiectiv specific (de exemplu: un procent de 25% 

aferent unui obiectiv specific poate să crească cu 10% , ajungând la 35% dar nu poate scădea mai 

mult de 20%). 

Cu titlu de exemplu, se acceptă modificarea acțiunilor (prin eliminare sau adăugare) și a procentelor 

aferente obiectivelor specifice, cu condiția să nu se aducă atingere procentului minim al obiectivului 

obligatoriu și afectarea obiectivului general. Face excepție achiziția de teren ca acțiune în cadrul unui 

obiectiv specific. 

În perioada de valabilitate a contractului de finanțare, pot fi modificate procentele obiectivelor 

specifice pe care solicitantul se angajează să le realizeze în cadrul Planului de afaceri cu conditia 

mentinerii procentului minim al obiectivului obligatoriu si mentinerea criteriilor de eligibilitate si a 

criteriilor de selectie peste punctajul in baza caruia a fost selectat. 
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Atenție! Dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 – aceste servicii nu vor 

mai fi incluse în Planul de afaceri. Verificarea se va efectua la depunerea Cererii de Finantare şi dacă 

se constată dubla finanțare, proiectul devine neeligibil. 

 

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;  

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selectie, format din 

membrii parteneriatului. Componența Comitetului de Selecție(CS) și a Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor(CSC) s-a stabit prin Hotărârea membrilor Consiliului Director al GAL. Comitetul de 

Selecție este alcătuit astfel: 7 membri (3 reprezentanți ai societății civile, 3 reprezentanți ai sectorului 

privat și un reprezentant ai administrației publice) și 7 supleanți. Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor este alcatuită astfel: 3 membri (un reprezentant ai administrației publice, un 

reprezentant al sectorului privat și un reprezentant al societății civile) și 3 supleanți. 

La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din parteneri, din care 

peste 50% sa fie din mediul privat și societatea civilă. În situația în care persoana desemnată în 

Comitetul de Selecție sau în Comisia de Soluționare a Contestațiilor nu poate participa, din motive 

obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului 

(înlocuitorului) care va prelua atribuțiile titularului. Secretariatul Comitetului de Selecție și al Comisiei 

de Soluționare a Contestațiilor este îndeplinit de către unul dintre angajații GAL cu atribuții în 

evaluarea proiectelor. Președintele, membrii și secretarul Comitetului de Selecție și ai Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor au următoarele obligații: de a respecta confidențialitatea lucrărilor și 

imparțialitatea în adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se face numai de către președinte și 

membri în unanimitate; consemnarea de către secretar într-un proces-verbal a deciziilor adoptate în 

cadrul Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. 

Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre un Comitet de Selectie, format din 

membrii parteneriatului. Componenta Comitetului de Selectie(CS) si a Comisiei de Soluctionare a 

Contestatiilor(CSC) se stabileste prin Hotararea membrilor Consiliului Director al GAL.  

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, de 

asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării 

strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a 

fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 

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 și 

pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un 
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reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean, din cadrul 

Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de Directorul General. 

Comitetul de Selectie al GAL NAPARIS este alcatuit astfel: 7 membri (3 reprezentanti ai 

societatii civile, 3 reprezentanti ai sectorului privat si un reprezentant ai administratiei publice) si 7 

supleanti. Comisia de solutionare a Contestatiilor este alcatuita astfel: 3 membri (un reprezentant ai 

administratiei publice, un reprezentant al sectorului privat si un reprezentant al societatii civile) si 3 

supleanti.  

 

Comitetul de selectie va avea urmatoarea componenta: 

PARTENERI PUBLICI 14,28 % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Comuna Boranesti  Membru Titular 

Comuna Garbovi Membru Supleant 

PARTENERI PRIVAȚI 42,86% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

NECULASEM SRL Președinte Titular 

ITAGRA SA Președinte Supleant 

 II MARIN CAMELUTA Membru Titular 

CRIS GABI VAL SRL  Membru Supleant 

VERMINA SRL Membru Titular 

VISAN MARIAN BOGDAN II Membru Supleant 

SOCIETATE CIVILĂ 42,86% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE PATRU FRATI Membru Titular 

ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR “PRO EUROPA” Membru Supleant 

ASOCIATIA PARINTILOR “MANASIANU” Membru Titular 

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE PAJISTEA 

FIERBINTI 

Membru Supleant 

ASOCIATIA FEMEILOR “PRO FAMILIA”IALOMITA Membru Titular 

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE PAJISTEA 

ADANCATA 

Membru Supleant 

 

In situatia in care persoana desemnata in Comitetul de Selectie sa nu poate participa, din 

motive obiective, la lucrarile unei sesiuni de selectie, inlocuirea acesteia se face prin convocarea 

supleantului(inlocuitorului) care va prelua atributiile titularului. Secretariatul Comitetului de Selectie 

este indeplinit de catre unul dintre angajatii GAL cu atributii in evaluarea proiectelor. Presedintele, 

membrii si secretarul Comitetului de Selectie au urmatoarele obligatii: de a respecta 

confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se face 

numai de catre presedinte si membri in unanimitate; consemnarea de catre secretar intr-un proces 

verbal a deciziilor adoptate in cadrul Comitetului de Selectie. 
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 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. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale 

a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD);  

 

SELECȚIA PROIECTELOR 

Pentru această măsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanțare. 

Cererile de finanțare care au punctajul estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mic decât 

punctajul minim nu pot fi depuse. 

Înainte de depunerea cererii de finanțare solicitantul realizează autoevaluarea (prescoring-ul) 

acesteia, ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai obiectiv și înscrierea acestuia în 

Cererea de finanțare, la secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”. 

În situaţia în care, proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub punctajul 

minim corespunzător și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente 

unei măsuri/ componente(alocare distinctă), vor fi declarate neconforme. 

La momentul elaborării procedurii de selecție, GAL NAPARIS a avut în vedere următoarele 

aspecte: 

● promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei 

discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală; 

● stabilirea unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite 

conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50 % din voturile privind deciziile de selecție sunt 

exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură 

scrisă. 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 

 

Nr. crt. Criterii de selecție Punctaj 

SGAL 1 
Principiul creării de noi locuri de muncă Max 10 p 

1.1. Proiecte prin care beneficiarul de proiect își ia angajamentul în 
7 p 
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Planul de Afaceri că va angaja 2 persoane 

1.2. Proiecte prin care beneficiarul de proiect își ia angajamentul în 
Planul de Afaceri că va angaja 1 persoană 

3 p 

SGAL 2 

Principiul privind utilizarea energiei din surse regenerabile Max 5 p 

2.1.Utilizarea energiei din surse regenerabile de catre 

fermier/membru al gospodăriei agricole 
5 p 

PS3 

NATIONAL 

Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor 
gospodăriei agricole către activități non agricole 

Max 20 p 

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

 

20 p 

PS4 

NATIONAL 

4. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în 
conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate sau Strategia 
Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării  

Max 35 p 

4.1. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere 

(cu excepția serviciilor medicale, sanitar-veterinare și de agroturism). 

Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent 

serviciului scorat. 

35 p 

4.2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu 

potențial de creștere, servicii medicale, sanitar-veterinare. 

Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității 

scorate 

30 p 

4.3. Proiecte ce vizează activități de agroturism 
10 p 

PS5 

NATIONAL 

5. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării 
activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic 
ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate. 

Max 10 p 

5.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/ 

sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat 

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de 

amplasamentul investiției (comuna), în localități cu concentrare foarte 

mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse. 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) 

punctajul va fi de max. 3 puncte. 

Max 5 p 
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Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se 

următoarea formulă de calcul: 

Cmrt*3 / Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două zecimale). 

Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor cu potențial 

turistic este de 45 de puncte. 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice 

(Cfmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte. 

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se 

următoarea formulă de calcul: 

Cfmrt*5 /Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale). 

Notă: Punctajul maxim al Cfmrt conform Listei comunelor cu potențial 

turistic este de 56,40 de puncte. 

5.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi 
desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice sau în zone cu arii 
naturale protejate  

5 p 

PS6 

NAȚIONAL 

Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, 

care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile 

prestate, în procent de peste 35% din valoarea primei tranșe de plată. 

Max 20 p 

6.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 

sau activități prestate într-un procent mai mare de 40% din valoarea 

primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din 

Planul de afaceri 

20 p 

6.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 

sau activități prestate într-un procent mai mare de 35% și până la 40% 

din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza 

prognozelor din Planul de afaceri. 

15 p 

TOTAL 100 p 

 

Punctajul minim pentru această masură este de 15 puncte. 
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Rapoartele de Selecție  

După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va elabora și aproba 

un Raport de Selecție Intermediar, care va fi publicat pe pagina de web a GAL-ului. În baza acestuia, 

GAL vor transmite rezultatele selecției către solicitanți. Beneficiarii care au fost notificați de către GAL 

că proiectele acestora au fost declarate neeligibile, pot depune contestații la sediul GAL. Contestațiile 

pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau de la publicarea 

pe pagina web a GAL a Raportului de Selecție Intermediar. Contestațiile primite vor fi analizate de 

către Comisia de Soluționare a Contestațiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea 

contestației la GAL, iar rezultatele vor fi transmise Comitetul de Selecție. Comitetul de Selecție va 

emite Raportul de Selecție Final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele  

eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Pentru cererile de finanțare care au 

făcut obiectul unor contestații, dosarul administrativ va fi completat cu documentele emise de 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Atât în cadrul Comitetului de Selecție cât și în cadrul Comisiei 

de Soluționare a Contestațiilor, secretariatul va fi asigurat prin grija compartimentului administrativ 

al GAL. Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul 

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

implementare a SDL.  

În Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în 

baza soluționarii contestațiilor. GAL va publica pe pagina de web ( www.naparisgal.ro )Raportul de 

Selecție Final și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin 

notificări. GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada de primire a 

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raportul de Selecție Final în situația în care nu există 

proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea totală a proiectelor eligibile este mai mică sau 

egală cu alocarea financiară a apelului de selecție și când nu există condiții care să conducă la 

contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție. 

Valoarea sprijinului acordat 

Cuantumul sprijinului este de 40.000 de Euro/proiect  

Sprijinul pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale se va acorda, sub forma de prima, 

in doua transe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 

• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de 

afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare. 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul 

implementarii corecte precum si plata ultimei transe. In cazul neimplementarii corecte a planului de 

http://www.naparisgal.ro/


                                                                                                                                                                                             
                                                                              

      ASOCIATIA GAL NAPARIS 

Calea București, Nr. 16, Comuna Manasia, Județul Ialomița, CIF 34602752,                                                       

E-mail: office@naparisgal.ro , Website: www.naparisgal.ro  

21 

 

afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate. Se vor aplica regulile 

de ajutor de stat, daca va fi cazul.  

 Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

Atenție! Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL. 
Proiectele selectate de GAL vor fi depuse la OJFIR în două exemplare în format letric și un 

exemplar pe suport electronic (CD/DVD). 
Cererea de finanțare trebuie completată în format electronic, în limba română. 
Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul 

de evaluare al 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 
măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor PNDR 2014-2020 şi al Măsurii M5/6A 

Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanțare vor fi bifate 

căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de finanțare, 

LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII M5/6A, din coloana 

DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANȚARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după 

publicarea Raportului de selecţie, vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative 

din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA MOMENTUL CONTRACTĂRII. 

Atenție! Numai Cererea de finanțare şi documentele justificative completate după modelul 

standard prezentat, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii M5/6A. 

Monitorizarea proiectului 

Pe durata de valabilitate a proiectului, respectiv perioada de 3 ani de la data ultimei plăţi, 

Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării Autorităţii Contractante, Comisiei Europene 

şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea 

rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, parte 

integrantă din Cererea de finanţare. 

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să 

menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia. 

Pe durata de valabilitate a proiectului, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării 

Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a oricărui document sau 

informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor 

prevăzute în Planul de afaceri, parte integrantă din Cererea de finanţare. 

Dacă pe parcursul perioadei de monitorizare, respectiv perioada de 3 ani de la data ultimei 

plăţi se constată următoarele situaţii: 

• obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanţare sau 

sunt închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane); 
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• proiectului i se aduc modificări substanţiale; 

• nerespectarea obligaţiilor statuate prin contractul de finanțare. 

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele 

identificate.  Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficienţelor 

identificate, implementarea recomandărilor rezultate în urma misiunilor de control ale Autorităţii 

Contractante şi/sau CE. 

În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu 

procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la 

primirea notificării, Autoritatea Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii 

ajutorului financiar public nerambursabil plătit. 

În cazul în care, pe parcursul perioadei de monitorizare, respectiv perioada de 3 ani de la 

data ultimei plăţi se constată că obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat 

sprijinul financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul 

înstrăinării) contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral. 

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să 

menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia. 

 

 

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

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului apel de selecție în forma fizic, 

ne puteți vizita la sediul GAL situat în Comuna Manasia, Calea București, nr. 16, Județul Ialomița. 

Date de contact:  

Mail: office@naparisgal.ro ; 

Site: www.naparisgal.ro ; 

Telefon: 0754.066.279 – Președinte – Dumitrescu Raluca Giorgiana. 

 

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

