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APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 2/2017 
 

Măsura 6/6A «Înfiinţarea de activităţi non-agricole» 
 

Data lansării Apelului de selecție: 30 octombrie 2017 
 
Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 30 octombrie-29 noiembrie 2017 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 29 noiembrie 2017, ora 14.00 
 
Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura 6/6A «Înfiinţarea de activităţi non-
agricole» 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul 
Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 29 
noiembrie 2017. 
 
Solicitanții eligibili pentru Măsura 6/6A:  
 
 Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici existente din teritoriul GAL Mara-Gutâi, care 

îşi propun activităţi neagricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării 
pentru sprijin; 
 

 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 
înființarea unei activități non-agricole în spațiul GAL Mara-Gutâi pentru prima dată, cu 
excepţia persoanele fizice neautorizate;  
 

 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); 

 
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 
teritoriul GAL Mara-Gutâi (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să 
fie amplasate în teritoriul GAL).  
 
Atenție!  În cadrul Mãsurii M 6/6A, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat. 
 
Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile: Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, 
Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, 
Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic 
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Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 120.000 Euro 
 
Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 50.000 Euro  sau 70.000 
Euro  în cazul activităților de producție şi agroturism 
 
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, 
respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare. 
 
Plafonul maxim al sprijinului nerambursabil este de 200.000 de euro pentru un 
beneficiar pentru 3 ani fiscali. 
 
Intensitatea sprijinului nerambursabil : 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
 
Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
 
Cuantumul sprijinului este de 50.000 euro/proiect sau 70.000 de euro/proiect în cazul 
activităților de producție şi agroturism. 
 
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriul GAL se va acorda, sub 
formă de primă, în două tranşe astfel:  
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 
afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.  
 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 
 
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 
editabilă) este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro. 
 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului în conformitate cu cerințele Fișei măsurii 6/6A din SDL și ale Ghidului 
Solicitantului elaborat de către GAL  sunt: 
 
Documentele necesare la depunerea cererii de finanţare la GAL Mara-Gutâi : 
 
1. Plan de afaceri. 
 
2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 
20, 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). 
 

http://www.gal-maragutai.ro/
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În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul 
depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile doua situaţii financiare). 
 
Excepţie fac întreprinderile înfiinţate în anul depunerii cererii de finanţare. 
 
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 finanţare; 
 
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 înfiinţaţi în anul depunerii proiectului, aceştia nu vor depune 
situaţiile financiare. 
 
b) În cazul în 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 şi 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 Finanţare 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 Finanţare documentele de proprietate vor fi prezentate la a doua tranşa de plată. 
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3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziţia 
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;  
 
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 punctul 3.1 ( a, b şi 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, 
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ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 
ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz: 
a) dreptul de proprietate privată, 
b) dreptul de concesiune, 
c) dreptul de superficie, 
d) dreptul de uzufruct; 
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 
f) împrumutul de folosință (comodat) 
g) dreptul de închiriere/locațiune 
 
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, 
contract de comodat. 
 
Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui 
criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării 
prezentului ghid. 
 
Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 
condiţii (situaţii) de mai jos: 
 
A. vor fi depuse în copie și însoțite de: 
- Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de 
cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte 
inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de 
OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea 
depunerii proiectului) 
 
SAU 
 
B. vor fi 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 
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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 întocmitã şi asumată prin semnãtură de 
un expert contabil, din care sa reiasă faptul că întreprinderea 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 7 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 8 din Ghidul solicitantului). 
 
12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria 
’’firme în dificultate’’ (Anexa 9 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 cã nu a beneficiat de servicii de 
consiliere prin Măsura 02 (Anexa 10 din Ghidul solicitantului) 
 



 

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 

19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. 

C19401030011662675505/29.11.2016. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

 

7 

17. 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 6/6A sau SM 6.2. (Anexa 11) 
 
18. Alte documente (după caz) 
Certificat constatator – informaţii extinse 
 
Criteriile de selecție și documentele justificative pe care trebuie să le depună 
solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție CS : 
 
CS 1. Proiecte care folosesc resurse locale  
Plan de afaceri - (Resurse umane şi resurse materiale din teritoriul GAL Mara-Gutâi) 
CS 2. Proiecte care contribuie la dezvoltarea serviciilor în teritoriul GAL Mara-Gutâi 
Plan de afaceri 
CS 3 Proiecte care contribuie la diversificarea activității agricole a 
fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole 
Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 
Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 
Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 
Document expert contabil  
Certificat Constator extins 
Extras din Registrul Agricol  
Baza de date APIA/Registrul ANSVSA 
Situații financiare/ Doc2.2 Declarație speciala 200/ Doc 2.3 Declarație privind veniturile 
din activitati agricole 221 
Copie act de identitate   
Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi niciun alt membru al gospodăriei nu 
a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar 
CS 4 Proiecte care contribuie la stimularea activităților turistice în sensul 
prioritizării activităților agroturistice  
Doc. 1. Plan de Afaceri  
Certificat Constator extins 
Anexa 4 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN Măsura  6 
4.1. Proiecte care vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice) 
4.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement 
4.3. Proiecte care  vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice 
CS 5 Mediu - proiectul vizeazã reducerea consumului de energie, proiectul valorificã 
energii regenerabile  
Plan de afaceri 
CS 6 Proiecte care adopta metode noi și utilizeaza tehnologii inovatoare 
Plan de afaceri 
CS 7 Crearea de locuri de muncă 
Plan de afaceri - Locul/Locurile de muncă create se păstrează pe toată perioada de 
monitorizare a proiectului. 
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Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
 
Condiţii minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului: 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
- Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite 
prin măsură; 
- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar 
activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL Mara-Gutâi; 
- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului.  
- Veniturile obţinute din activitatea finanţată în durata de implementare a planului de 
afaceri ating salariul minim pe an al anului precedent 
- Domeniul de activitate al beneficiarului se regăseşte în lista codurilor CAEN eligibile care 
va fi ataşată la Apelul de Selecţie 
 
Conformitatea şi Eligibilitatea efectuată de GAL: 
În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa 
postului, verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va 
verifica respectarea criteriilor de eligibilitate și vor acorda punctajele aferente fiecărei 
cereri de finanțare în conformitate cu cerinţele impuse de măsurã. 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL : 
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de evaluare şi selecţie” al GAL Mara-Gutâi, afişat pe site-ul www.gal-
maragutai.ro şi la sediul GAL. 
 
Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã  în Ghidul 
Solicitantului pentru măsura M6/6A. 
 
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.  
 
Criteriile de selecţie a proiectului şi punctajul acordat: 
 
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în 
baza căruia fiecare proiect este punctat conform urmãtoarelor criterii de selecție: 
 
-Proiecte care folosesc resurse locale 
-Proiecte care contribuie la dezvoltarea serviciilor în teritoriul GAL Mara-Gutâi 
-Proiecte care contribuie la diversificarea activității agricole a fermierilor/membrilor 
gospodăriei agricole către activități non-agricole 
-Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților 
agroturistice;  
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-Mediu - proiectul vizeazã reducerea consumului de energie, proiectul valorificã energii 
regenerabile; 
-Principiul adoptării de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare; 
-Crearea de locuri de muncă; 
 
Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de selecţie se aprobă de Consiliul Director al 
GAL, conform Strategiei de Dezvoltare Localã aprobată de Autoritatea de Management 
pentru PNDR,  punctajele făcând parte din Procedura de Selecție a proiectelor la GAL.  
 
Atenție! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse 
odată cu Cererea de finanțare. 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus 
menţionate, iar sistemul de punctare este următorul: 
 
CRITERII DE SELECŢIE 
 

CS CRITERIU DE SELECŢIE 

CS 1 Proiecte care folosesc resurse locale 
 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 
 

CS 2 Proiecte care contribuie la dezvoltarea serviciilor în teritoriul GAL Mara-Gutâi 
 
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

CS 3  Proiecte care contribuie la diversificarea activității agricole a fermierilor/membrilor 
gospodăriei agricole către activități non agricole 
 
Proiecte care sunt inițiate de un fermier/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 
(15 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

CS 4 Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților 
agroturistice  
 
(Maxim 20 puncte) 
 

 4.1. Proiecte care vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice) 
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 4.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement1 
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

                                                 
1 Activitatile turistice de agrement – primesc punctaj numai acele activitati dependente de o structura de cazare agroturistica 

dar care nu fac parte din criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform Ordinului nr. 65/2013 (ex. 

bird‐ watching, echitatie, etc). 
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 4.3. Proiecte care  vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice 
 ( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

CS 5 Mediu - proiectul vizeazã reducerea consumului de energie, proiectul valorificã 
energii regenerabile 
 
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

CS 6 Principiul adoptării de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare  
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU) 
 

CS 7 Crearea de locuri de muncă 
( 10 puncte 1 loc de muncă creat, 20 puncte mai mult de 1 loc de muncă creat) 
Loc de muncã cu normã întreagã 
(Maxim 20 puncte) 

 TOTAL punctaj – maxim 100 puncte 

 
Pentru această măsură punctajul minim este de 15 puncte si reprezintă punctajul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
 
Metodologia de evaluare a criteriilor de selecție : 
 
Atenție!  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.  
 
CS1. Proiecte care folosesc resurse locale 
 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 
Plan de afaceri 
Se verifică dacă în planul de afaceri este specificat că beneficiarul va folosi resurse locale 
(umane, materiale), iar pentru proiectele de construcţii, unde este cazul, cã va respecta 
arhitectura tradiţionalã 
 
CS2. Proiecte care contribuie la dezvoltarea serviciilor în teritoriul GAL Mara-Gutâi 
 
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 
Se verifică dacă în planul de afaceri este specificat şi descris serviciul pe care îl dezvoltă în 
teritoriul GAL Mara-Gutâi, necesitatea si specificitatea proiectului şi cum contribuie la 
dezvoltarea pe termen mediu şi lung.  
Se vor puncta proiecte care vizează servicii (cu excepția serviciilor agroturistice).   
 
CS3. Proiecte care contribuie la diversificarea activității agricole a 
fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole 
 
Proiecte care sunt inițiate de un fermier/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 
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(15 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 
Pentru acordarea punctajului aferent CS3, fermierul  (persoana neautorizată)/membrul 
unei gospodării agricole/intreprindere existenta (cel putin PFA), trebuie să fi desfășurat 
activitate agricolă cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare 
verificarile vizând:  
Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – 
APIA și /sau în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA cu minimum 12 
luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare;  
Exploatatia se gaseste în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe 
acesteia.  
Situații financiare sau Declaratie speciala 200/ Declarație privind veniturile din activități 
agricole 221 și Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil 
din care sa reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii Cererii de finanțare a obținut 
venituri de exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din 
total venituri din exploatare ale solicitantului (numai pentru întreprinderi existente).  
 
CS4. Principiul stimulãrii activităților turistice în sensul prioritizării activităților 
agroturistice  
 
(Maxim 20 puncte) 
 
4.1. Proiecte care vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice) 
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU) 
4.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement  
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 
4.3. Proiecte care  vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice 
 ( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 
 
4.1 – maxim 15 puncte  
Se verifică in doc. 1 dacă proiectul vizează activități conform codului CAEN/activității 
prevăzute în statutul de funcționare al solicitantului, aferent activităților agroturistice 
Se verifica in doc. 1 daca tipul de activitate  propus prin proiect vizează activități de  
agroturism (pensiuni agroturistice) 
 
Vor fi punctate proiectele prin care se propune desfășurarea activității de agroturism 
(pensiuni agroturistice, conform clasificării agropensiunii 
 
4.2 – maxim 10 puncte  
 
Vor primi punctaj numai acele activități dependente de o structura de cazare agroturistică 
dar care nu fac parte din criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform 
Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching, echitație etc) 
 
4.3. ( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 
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Se verifică dacă locatia pensiunii agroturistice sau activitătilor turistice de agrement 
propuse prin proiect se regăsesc în Anexa - Lista zonelor cu destinaţii eco-turistice   
 
Se verifică existența documentelor care să ateste acordul custodelui destinaţiei eco-
turistice  în care se vor desfășura activitățile propuse prin Planul de Afaceri. 
 
Atenție!  
Punctajele CS 4.1  şi 4. 2 nu pot să fie  cumulative 
Punctajele CS 4.1  sau  CS 4. 2  pot să fie cumulative cu CS 4.3 
 
CS5. Mediu - proiectul vizeazã reducerea consumului de energie, proiectul valorificã 
energii regenerabile; 
 
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU)  
 

Se verifică dacă în planul de afaceri este specificat că beneficiarul va valorifica 
energia regenerabilă şi îşi propune reducerea consumului de energie. 
 
CS6. Principiul adoptării de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare; 
 
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU) 
 
Se verifică dacă în planul de afaceri este specificat că beneficiarul adoptă metode noi şi 
utilizează tehnologii inovatoare care contribuie la dezvoltarea şi diversificarea investiţiilor 
din teritoriul GAL Mara-Gutâi  
 
CS7. Crearea de locuri de muncă 
( 10 puncte 1 loc de muncă creat, 20 puncte mai mult de 1 loc de muncă creat) 
Loc de muncã cu normã întreagã 
(Maxim 20 puncte) 
 
Se verifică câte noi  locuri de muncă vor fi create, cu asumarea angajamentului de a fi 
păstrate pe toată perioada de monitorizare a proiectului. 
Atentie! Locul de muncã creat trebuie sã fie cu normã întreagã. 
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 
selecţie, în cadrul alocării disponibile. 
 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție 
de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro. 
 
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea 
acestora se va face în ordinea următoarelor priorități:  

1. Proiecte care propun activități meșteșugărești 
2. Proiecte care propun activitãţi de producţie, altele decât meşteşuguri 
3. Proiecte care propun crearea de locuri de muncă, în ordinea descrescătoare a 

numărului propus 
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4. Proiecte care propun acţiuni de mediu 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție :  
 
După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un 
Raport de Selecție Intermediar, 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. Raportul 
de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL şi afişat la sediul GAL.  
 
În baza acestuia, experţii GAL vor transmite rezultatele selecției către solicitanți prin 
formularul GAL GE6.1 L Notificare privind rezultatul evaluãrii şi selecţiei. 
 
Solicitanții ai căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și 
neselectate, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile de la data primirii 
notificării sau în maximum 10 zile de la data publicării Raportului de Selecție pe pagina de 
web a GAL.  
 
Contestaţiile vor fi depuse la sediul GAL Mara-Gutâi, în scris, de cãtre reprezentantul legal 
al solicitantului. 
 
Comisia de Contestaţii este convocatã în termen de maxim 10 zile lucrãtoare de la 
finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor şi înregistrarea contestației/iilor la 
secretariatul GAL. 
Termenul de soluţionare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 30 de zile 
lucrãtoare de la depunerea contestaţiei şi include şi notificarea solicitantului. 
 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul 
contestațiilor.  
 
În urma verificării contestaţiilor depuse, dacã este cazul, Comisia de Contestaţii va emite 
un Raport de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor. 
 
IMPORTANT!  
Reevaluarea cererilor de finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza 
documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare. Documentele suplimentare depuse la 
contestație pot fi luate în considerare numai în situatia in care acestea nu fac parte din 
categoria documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de finanțare, existau la 
momentul depunerii Cererii de Finantare și nu au ca obiect mărirea punctajului. 
 
Raportul de contestaţii va fi urmat de Raportul Final de selecţie al proiectelor, care nu 
mai poate fi contestat. 
 
 
GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada de primire a 
contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care 
nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea 
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totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de 
selecție respectiv, dat fiind cã nu există condiții care sã conducã la contestarea 
rezultatului procesului de evaluare și selecție. 
 
Raportul final de selecție va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecție prin 
semnarea în dreptul fiecãrui membru și va prezenta ștampila GAL. 
 
În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, 
Rapoartele de Selecție vor fi făcute publice, minim pe pagina de web a GAL.  
 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate : 
Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi, Comuna Giulești, nr. 111, 
Județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de 
telefon: 0262/330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com  
 
Alte informații : 
 
Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuării ultimei plăți 
efectuate de către Autoritatea Contractantă. 
 
Informații detaliate privind accesarea fondurilor se gãsesc în : 

 Ghidul Solicitantului aferent  Măsurii 6/6A  «Înfiinţarea de activităţi non-agricole» 

 Strategia de Dezvoltare Localã a GAL Mara-Gutâi, Maramureş;   

 Regulamentul de evaluare și selecţie a proiectelor în cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi; 

 Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin GAL Mara-Gutâi; 

mailto:gal.maragutai@yahoo.com

