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1.

Definitii si abrevieri

Abrevieri
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care
derulează FEADR;
AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
ANT – Autoritatea Națională pentru Turism;
CRFIR ‐ Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional
a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale).
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de
Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean
a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat
FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;

Definitii
Activitate agricolă conform cu prevederile art. 4(1)(c) din Reg. 1307/2013 înseamnă după caz:
➢

producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea

animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole;
➢

menţinerea unei suprafeţe agricole într‐o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru
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cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor agricole uzuale, cu
respectarea normelor de ecocondiționalitate, sau
➢

efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obișnuit într‐o stare

adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin îndepărtarea vegetației prin lucrări de
cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată pe an, iar pe pajiștile permanente, prin pășunat cu
asigurarea echivalentului unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau
un cosit anual, în conformitate cu prevederile legislației specifice în domeniul pajiștilor. În cazul pajiștilor
permanente, situate la altitudini de peste 1800 m, menținute în mod natural într‐o stare adecvată pentru
pășunat, activitatea minimă constă în pășunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu
animalele pe care le exploatează.
➢
în cazul viilor și livezilor activitatea agricolă minimă presupune cel puțin o tăiere anuală de
întreținere și cel puțin o cosire anuală a ierbii dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului.
Activitate
complementară
reprezintă
activitatea
care
se
desfăşoară
în
scopul
completării/dezvoltării/optimizării activităţii principale sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care
are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului.
Activitate mesteşugărească ‐ producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei
manuale şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mai mare de operaţii executate manual
în practicarea lor sau au ca scop promovarea mesteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi serviciilor cu
specific tradiţional (exemple: sculptura, cioplitul sau prelucrarea artistică a lemnului, confecţionarea
instrumentelor muzicale, împletituri din fibre vegetale şi textile, confecţionarea obiectelor ceramice, grafică
sau pictură,prelucrarea pielii, metalelor, etc);
Activități productive – activitati in urma carora se realizeaza unul sau mai multe produse pentru care
prelucrarea s‐a incheiat, care au parcurs in intregime fazele procesului de productie si care sunt utilizate ca
atare, fara sa mai suporte alte transformari, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct
clientilor: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie
metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice,
electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării; producerea și utilizarea
energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului, etc.
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Activități turistice ‐ servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau
independente de o structură de primire agro‐turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație
publică);
Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un Contract de Finanţare cu AFIR pentru accesarea
fondurilor europene prin FEADR;
În înţelesul art. 4 din R(UE) nr. 1307/ 2013 şi conform definiţiei din PNDR 2014 ‐ 2020,
Camping – strutură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiștilor în corturi sau rulote, astfel
amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să își pregătească masa și să
beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate.
Căsuţă tip camping este un spaţiu de cazare de dimensiuni reduse (maximum 4 locuri), realizat din lemn
sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi uneori dotată
şi cu grup sanitar propriu.
Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea obţinerii
finanţării nerambursabile;
Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care
solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de
investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii,
variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare.
Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre co-finanţarea publică (fondurile europene
nerambursabile) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse
proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia
financiară fie din credit bancar în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru
contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar.
Co-finanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin
FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României.
Data acordării ajutorului de minimis– data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit
beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil;
Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt
precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;
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Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată
pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea
proiectului, în vederea contractării;
Exploataţia agricolă ‐ este o unitate tehnico‐economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică
şi are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică.
Fermier înseamnă o persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice
sau juridice indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei
naţionale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul Romaniei şi care desfășoară o activitate agricolă.
Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de
aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;
Furnizare de servicii – servicii medicale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte
casnice;consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor, alte servicii destinate populației
din spațiul rural, etc.
GAL- reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale,
ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ghidul solicitantului- reprezintă detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii necesare
solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură care
apartine GAL-ului.
Gospodărie agricolă ‐ totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi
gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin
animalele, consumă şi valorifică în comun produsele agricole obţinute. Gospodăria poate fi formată şi dintr‐
un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin
înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc împreună.
Industrii creative ‐ acele activități economice care se ocupă de generarea sau exploatarea cunoștințelor și
informației (crearea de valoare economică (profit) prin proprietate intelectuală). Alternativ, sunt denumite
industrii culturale sau domenii ale economiei creative: publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile, design‐
ul,moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea (publishing), cercetarea și dezvoltarea, software‐ul, jocurile
și jucăriile, TV & radio, jocurile video.
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Intreprindere ‐ orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de forma
juridică,de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
Intreprindere în activitate ‐ întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații financiare
anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat;
Intreprindere în dificultate ‐ o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:
a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei
ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa
vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență
efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social
subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea
pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din
fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social
subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de
societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul,
orice capital suplimentar.
b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru
creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, atunci când mai mult de jumătate
din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere
nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II
la Directiva 2013/34/UE.
c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile
prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea
creditorilor săi.
d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a
încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
Intreprindere unică – în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr.1.407/2013
include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
a)

o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte

întreprinderi;
Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița,
mail: office@igal.ro, Website: www.igal.ro

CIF 36414950, E-

6

ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de
conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui
contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din
statutul acesteia;
d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza
unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor
sau ale asociaților întreprinderii respective.
Investiţia nouă ‐ cuprinde lucrările de construcţii‐montaj, utilaje, instalaţii, echipamente si/sau dotari, care
se realizează pentru construcţii noi sau pentru constructiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau
pentru construcţii aparţinând întreprinderilor cărora li s‐au retras autorizaţiile de funcţionare şi nu‐şi
schimbă destinaţia iniţială.
Modernizarea – cuprinde achiziția de echipamente si/sau dotari sau lucrările de construcţii şi instalaţii
privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor aferente întreprinderilor în
funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale;
Pensiune agroturistică ‐ o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere,
funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate
cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi
gospodăreşti sau meşteşugăreşti.
Perioada de implementare – reprezinta perioada de la semnarea contractului de finanţare până la data
depunerii ultimei tranşe de plată.
Perioadă de derulare a proiectului ‐ reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare până la
finalul perioadei de monitorizare a proiectului
Prag minim ‐ reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanţare.
Prag de calitate lunar‐ reprezintă punctajul cumulat realizat pe baza anumitor criterii de selecție, apreciat
drept reper lunar, care asigură finanțarea cu prioritate a proiectelor de calitate.
Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale ‐ sunt produsele şi serviciile
executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor
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manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne
componentă substanţială a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:
‐ sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general
la resursele naturale;
‐ natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi:
artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere
comunitar şi religios;
‐ cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi
ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;
‐ produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei manual şi
tradiţionale.
‐ produsele de artă populară ‐ sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează
caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone.
Program LEADER- reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele
identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de
dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi
îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.
Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanţare şi în cazul în care
Cererea de Finanţare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare. Acesta trebuie să aibă
responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societăţii;
SDL-strategie de dezvoltare locala care este implementata de un GAL;
Solicitant – persoană fizică autorizată sau juridică, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din
FEADR;
Spațiul rural ‐ totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ‐teritorială, comuna fiind cea mai
mică unitate administrativ‐teritorială, nivel NUTS 5. Având în vedere legislația națională ‐ Legea 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul și Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului național de
planificare teritorială, spațiul rural este reprezentat de totalitatea comunelor cu satele componente.
Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii Europene
şi a Guvernului României;
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Sub‐măsura – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o
sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile).
Tehnologia informației sau/ și Tehnologia informației și a comunicațiilor abreviat (cel mai adesea IT)
TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea stocarea, convertirea
și transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor pe multiple domenii legate de date și
informații, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și software, limbaje de programare, structuri de
date și altele (managementul datelor, construcția de hardware pentru calculatoare, proiectarea de
software,administrarea sistemelor informaționale).
Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR;
procentul de co-finanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului.
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care
sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi nu pot fi decontate prin
FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică;
cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului.
Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări.

2.

Prevederi Generale

2.1 Contributia masurii M6/6A –Dezvoltare intreprinderi ne-agricole in teritoriul GAL Danubius
Ialomita-Braila, la domeniile de interventie, obiectivele generale si specifice ale masurii
Masura M6/6A contribuie la Domeniul de interventie 6A- ”Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă”. Masura M6/6A contribuie la
obiectivul mai larg al Prioritatii P6-Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii
economice in zonele rurale; P1-Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura,
silvicultura si in zonele rurale; P5-Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre
o economie cu emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol,
alimentar si silvic. Pe parcursul implementarii strategiei Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila este
posibila operarea de schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite
si locurile de munca create intre masurile care conduc la realizarea aceleiasi prioritati a SDL.

Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița,
mail: office@igal.ro, Website: www.igal.ro

CIF 36414950, E-

9

ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA

Masura M6/6A are ca scop:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;
Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
Crearea de locuri de muncă;
Creşterea veniturilor populaţiei rurale;
Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;
Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin
practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative
ocupaţionale.
Domeniile de diversificare acoperite în cadrul sub-măsurii sunt:

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie,
articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a
produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
fabricare produse electrice, electronice, etc.);
• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit,
brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote,
camping și tabere, servicii turistice de agrement și alimentație publică, servicii de catering, servicii de
ghidaj turistic);
• Furnizarea de servicii (in Anexa 7 la Ghidul solicitantului sunt cuprinse o serie de servicii, care prin
natura lor, nu pot fi desfăşurate limitat doar în mediul rural, dar trebuie ca acest tip de servicii să
corespundă activităţilor susţinute prin sub-măsură precum şi scopului acesteia) de ex: medicale, sociale,
sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit;
servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative etc., inclusiv
construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților;
• Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.
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Obiectivul general
Obiectivul general il constituie obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si
comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, asigurarea gestionarii durabile a
resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice.
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu si mentionate in
Capitolul I din SDL sunt:
-

N1 Reducerea gradului de saracie a populatiei locale si a cresterii nivelului de trai al acesteia;

N4 Cresterea atractivitatii zonei in special pentru tineri si reducerea migratiei acestora catre
zonele urbane;
-

N13 Dezvoltarea /modernizarea intreprinderilor la nivelul teritoriului

N15 Diversificarea activitatilor agricole catre activitati non-agricole si specializarea fortei de
munca.
Obiective specifice
Masura contribuie la reducerea saraciei si la dezvoltarea economica in special prin:
-dezvoltarea/modernizarea activitatilor non-agricole (productie si servicii), ce vor contribui la
diversificarea activitatilor economice in teritoriu si la crearea de locuri de munca;
- dezvoltarea turismului prin incurajarea infiintarii unor structuri de cazare diversificate, baze de
agrement, unitati de alimentati publica, etc;
- diversificarea activitatilor in cadrul fermelor cu orientare catre activitatile non-agricole (productie si
servicii);
- incurajarea intreprinderilor mici pentru productia si utilizarea surselor regenerabile de energie, in
special, prin utilizarea biomasei.
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: Finantarea activitatilor economice in teritoriu va deschide noi oportunitati si posibilitati pentru
adoptarea de metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea teritoriului;
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- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: Masura vizeaza inclusiv investitiile pentru
prelucrarea deseurilor, a reziduurilor si astfel poate contribui la protectia mediului.

Sume aplicabile si rata sprijinului

Suma totala aferenta aceste masuri este de 330.166 euro.
Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsa intre 5000 Euro si 200.000 Euro.
Intensitatea sprijinului este de maxim 90% pentru cheltuielile eligibile cuprinse in proiect.
Legislatia nationala si europeana care sta la baza masurii este :
1.
Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1303/2013, Regulamentul
nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.
2.

Legislatie Nationala: Ordonanta de urgenta nr. 44/2008, Ordonanta de urgenta nr. 142/2008.

Aria de aplicabilitate a masurii
Teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila este format din 29 localitati situate atat in
judetul Ialomita cat si in judetul Braila astfel: Ciulnita, Cosimbesti, Marculesti, Suditi, Saveni, Platonesti,
Movila, Stelnica, Bordusani, Facaeni, Vladeni, Giurgeni, Gura Ialomitei, Mihail Kogalniceanu, Tandarei
(oras sub 20 de mii locuitori), Ograda, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii din judetul Ialomita
si Victoria, Bertestii de Jos, Stancuta, Tufesti, Gropeni, Tichilesti, Frecatei, Marasu din judetul Braila.

3.

Modalitate de depunere a proiectelor

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate
(conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare), care vor fi depuse la sediul
Asociatiei GAL Danubius Ialomita Braila din orasul Tandarei, Soseaua Bucuresti, BL. PP, Sc. C1, Et. 1,
Ap.6, judet Ialomita in 2 exemplare.
Perioada de depunere a proiectelor va fi conform calendarului estimativ de depunere a proiectelor
afisat la sediul Asociatiei Gal Danubius Ialomita-Braila si pe site-ul www.igal.ro.
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Pentru fiecare sesiune de depunere a proiectelor se va face un anunt de lansare a masurii cu
minim 30 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere care va fi afisat pe pagina de web
www.igal.ro si in format tiparit la sediul GAL Danubius din orasul Tandarei si care va cuprinde
urmatoarele:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Data lansarii apelului de selectie
Masura care va fi lansata
Fondurile disponibile pentru masura
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata prin proiect
Data limita de primire a proiectelor si locul unde se depun
Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare

Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în
partea dreaptă sus a fiecărui document (recomandabil) unde n este numărul total al paginilor din dosarul
complet, inclusiv documentele anexate.
Valoarea publica alocata pe sesiune: 330.166 euro.
Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie iar punctajul minim pentru
această sub‐măsură este de 10 puncte.

4.

Categoriile de beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub‐măsură sunt:
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici non-agricole existente sau nou infiintate din teritoriul Asociatiei
GAL Danubius Ialomita-Braila;
- Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza agricola prin
dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in
microintreprinderi si intreprinderi mici.
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 in teritoriul Asociatiei GAL Danubius IalomitaBraila. Sunt eligibili în cadrul masuri M6/6A numai solicitanţii înscrişi la ONRC.
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
Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița,
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sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin măsura M6/6A pentru aceleași tipuri de
activități sau activități complementare.
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Masuri M5/6A Crearea de noi activitati ne-agricole in
teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila în funcție de forma de organizare sunt:
❖ Persoană fizică autorizată ‐înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările șicompletările ulterioare;
❖ Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările
ulterioare;
❖ Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările
ulterioare;
❖ Societate în nume colectiv – SNC ‐ înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990,
republicata, cumodificările și completările ulterioare;
❖ Societate în comandită simplă – SCS ‐ înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu
modificările şi completările ulterioare);
❖ Societate pe acţiuni – SA ‐ înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile
şi completările ulterioare;
❖ Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
❖ Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;
❖ Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind
reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare);
❖ Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme
de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
❖ Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și
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societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea
de activităţi neagricole;
❖ Cooperativă agricolă de grad 13 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu
modificările și completările ulterioare.

5. Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
Pentru a putea primi sprijin în cadrul masurii M6/6A, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura;
- Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei;
- Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii
tehnico-economice;
- Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate.
Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active
totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin
active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
Atentie!
Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru
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
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privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și calculul pentru
întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.
Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
să fie persoană juridică română;
să aibă capital 100% privat
să acţioneze în nume propriu;
să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

6. Cheltuieli eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la
infiintarea/dezvoltarea/modernizarea activitatilor non-agricole (productie si servicii), activitati
mestesugaresti, turism, alimentatie publica, etc. ce vor contribui la diversificarea activitatilor economice in
teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila.
Lista codurilor CAEN aferenta activitatilor/actiunilor care pot fi sustinute in cadrul prezentei masuri va fi
anexa a Ghidul Solicitantului.
Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:
Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
- activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
- industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
- fabricare produse electrice, electronice;
Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole –
olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc); Investiţii legate de furnizarea de
servicii:
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- servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
- servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
- servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
- activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
- servicii tehnice, administrative, etc.
Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic, parcuri pentru rulote,
camping și tabere, proiecte de activităţi de agrement (dependente sau independente de o structura de primire
agro-turistica cu functiuni de cazare), cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi
completările ulterioare. Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de primire turistică
de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere.
Investiţii pentru producţia de combustibil de biomasa (ex. Fabrica de peleti si brichete) in vederea
comercializarii.
Costuri eligibile conform fisei masurii M6/6A:
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri sunt
eligibile: constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor, achizitionarea si costurile de
instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi, investitii intangibile precum
achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci,
etc.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi
autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de
PNDR 2014-2020;
c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu,
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
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e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de
construcţii-montaj.
Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă
condiţiile a)-e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.
Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot
deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în
maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita
a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.
Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate
Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:
- Ambulanță umană;
- Autospecială pentru salubrizare;
- Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
- Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și
remorcă autocisternă sau una din ele separat)
- Mașină de măturat carosabilul;
- Auto betonieră;
- Autovidanjă;
- Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul
este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
- Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiţii:
- mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N24 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in
cabina;
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- să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea
propusă prin proiect, cu exceptia ambulanțelor veterinare
- în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor
Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotarârii Consiliului National 2016; RAR va
face mentiunea ”echipare specifică intervenții medicină veterinară”
- în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea
de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare.
- mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin proiect.
Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv
activităţile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu
remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activitati).
Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.
Tipurile de ambarcatiuni ce pot fi achizitionate:
a) barci cu rame, canotci, caiace, canoe, barci cu vele;
b) ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete);
c) ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si motor destinate
transportului turistilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau
punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement si cu acordul custodelui, in cazul ariilor naturale
protejate.
Tipurile de ambarcatiuni mentionate la punctele a, b,c, vor fi achizitionate doar in scop de agrement!
Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.
În cazul proiectelor prin care se propune achiziţia de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament
Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/beneficiarul are obligaţia de a utiliza echipamentele
achiziţionate numai în scopul deservirii activităților propuse prin proiect şi numai în aria geografică
descrisă în Studiul de fezabilitate, respectiv Teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila.
În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de finanţare (inclusiv in perioada de monitorizare)
se constată utilizarea echipamentelor și a mijloacelor de transport de agrement în afara ariei descrise, va fi
recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă.
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Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit măsurii M6/6A,
inclusiv prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să
fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la
data efectuării ultimei plăţi.
În caz de nerespectare a durabilităţii investiţiei, contribuţia publică alocată prin masura M6/6A se
recuperează în condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în termen de 5 ani de la efectuarea
plăţii finale către beneficiar, termen valabil şi pentru recuperarea contribuţiei publice aferente oricăror
cheltuieli/activităţi neeligibile din cadrul investiţiei finanţate din fonduri nerambursabile.
Pentru categoriile de beneficiari care, după selectarea/contractarea proiectului, precum şi în perioada de
monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în
sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la
categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân
eligibile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile!
Atenție! În cadrul proiectelor care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote,
camping și tabere, pentru construire căsuțe capacitatea de cazare construita/modernizată prin proiect se
va limita la capacitatea maximă de cazare de 3- 4 locuri/căsuță, fără a fi limitat nr. căsuțelor, iar pentru
bungalowri - se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8
camere(16 locuri de cazare). Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN, trebuie sa
respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute
în Anexa 1(6) a acestui act normativ.
Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate
în căsuțe sau bungalow.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului pot fi finantate in
cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese precizate in categoria cheltuielilor
neeligibile.
Nu sunt eligibile:
• prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei activităţi,
în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;
• procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;
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• producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor
generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea
cererii de finanțare;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
a. dobânzi debitoare;
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei
naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
e. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15- PNDR.
Cheltuieli neeligibile conform fisei masurii M6/6A: Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje
si echipamente agricole aferente acestei activitati.

7. Selectia proiectelor
Selectia proiectelor in cadrul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila va fi realizata de catre un
Comitet de Selectie, format din membrii parteneriatului. Comitetul de Selectie este alcatuit astfel:

PARTENERI PUBLICI %
Partener
UAT Mihail Kogalniceanu
UAT Ograda
PARTENERI PRIVATI %

Functia in CS
Membru
Membru

Tip/Observatii
Titular
Supleant
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Partener
SC Potcoava Agro SRL
SC Boema Agro SRL
P.F.A. Vlad C Angelica
I.I Spinu Marin
SC Valmec Val SRL
I.I Dragomir V Constantin
SOCIETATE CIVILA %
Partener
Asociatia Crescatorilor de bovine, ovine si caprine
Gheorghe Lazar
Asociatia “Astazi pentru viitor” Ialomita
Asociatia „Sfantul Cuvios Sava cel Sfintit” Saveni
O.U.A.I Luciu
Asociatia Crescatorilor de animale Marculesti
O.U.A.I Suditi
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)
Partener

Functia in CS
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Tip/Observatii
Titular
Supleant
Titular
Supleant
Titular
Supleant

Functia in CS
Membru

Tip/Observatii
Titular

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Supleant
Titular
Supleant
Titular
Supleant

Functia in CS

Tip/Observatii

La selectia 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 si societatea civila. In situatia in care persoana desemnata in Comitetul de Selectie sau in
Comisia de Solutionare a Contestatiilor 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 si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor este
indeplinit de catre unul dintre angajatii Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila cu atributii in evaluarea
proiectelor. Presedintele, membrii si secretarul Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a
Contestatiilor 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 CS si a CSC.

Primirea si evaluarea proiectelor
Asociatia GAL Danubius Ialomita-Braila este responsabila de elaborarea si implementarea SDL,
precum si de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele formulate de acesta. Evaluarea
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proiectelor se realizeaza de catre evaluatorii din cadrul GAL-ului in conformitate cu procedura de evaluare
a proiectelor. Dosarul cererii de finantare este depus in perioada de depunere specificata in apelul de
selectie, la sediul GAL de catre reprezentantul legal al potentialului beneficiar. Termenul de evaluare a
proiectelor este, dupa caz, de maximum 50 de zile lucratoare de la incheierea apelului de selectie. Daca
unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii CS/CSC, in aceasta situatie persoana
(organizatia in cauza) nu va face parte din CS/CSC si va fi inlocuit de un membru supleant.
Rapoartele de Selectie
Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie, CS va elabora si aproba un Raport de Selectie
Intermediar, care va fi publicat pe pagina web a GAL-ului. In baza acestuia, GAL va transmite rezultatele
selectiei catre solicitanti. Beneficiarii care au fost notificati de catre GAL ca proiectele au fost declarate
neeligibile, pot depune contestatii la sediul GAL. Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile
lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina web a
GAL a Raportului Intermediar. Contestatiile primite vor fi analizate de catre CSC in termen de 15 zile
lucratoare de la inregistrarea acestora la GAL, iar rezultatele vor fi transmise CS. Pentru cererile de
finantare care au facut obiectul unor contestatii Dosarul administrativ va fi completat cu documentele emise
de Comisia de solutionare a contestatiilor. CS va emite Raportul de selectie final, in care vor fi inscrise
proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele
solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie. Pentru
cererile de finantare care au facut obiectul unor contestatii, dosarul administrativ va fi completat cu
documentele emise de CSC. Atat in cadrul CS cat si in cadrul CSC, secretariatul va fi asigurat prin grija
compartimentului administrativ al GAL. Activitatea aferenta procesului de selectie pentru finantarea
proiectelor depuse in cadrul masurilor GAL si cea de solutionare a contestatiilor se va desfasura pe intreaga
perioada de implementare a SDL. In Raportul de Selectie Final, vor fi evidentiate proiectele declarate
eligibile sau selectate in baza solutionarii contestatiilor. GAL va publica pe pagina web Raportul de Selectie
Final si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie prin notificari. GAL
poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar si perioada de primire a contestatiilor si poate sa
elaboreze direct Raportul de Selectie Final in situatia in care nu exista proiecte eligibile si neselectate, deci
cand valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau egala cu alocarea financiara a apelului de
selectie si cand nu exista conditii care sa conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare si
selectie. Activitatea aferenta procesului de selectie pentru finantarea proiectelor depuse in cadrul masurilor
GAL si cea de solutionare a contestatiilor se va desfasura pe intreaga perioada de implementare a SDL.
Pentru această sub‐măsură pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect
nu poate intra la finanţare.Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de
selecţie:
Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița,
mail: office@igal.ro, Website: www.igal.ro

CIF 36414950, E-

23

ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA

Nr.crt
1

2

3

4

5

Criterii de selectie si Principii
Principiul crearii de noi locuri de munca

Punctaj

Max 20 puncte

1.1 Proiecte prin care benefiarul de proiect isi ia
angajamentul ca va angaja 2 persoane prin proiect.

20 p

1.2 Proiecte prin care benefiarul de proiect isi ia
angajamentul ca va angaja 1 persoana prin proiect.

10 p

Principiul prioritizarii sectorului pentru productia
de combustibil din biomasa (fabricare de peleti si
brichete) in vederea comercializarii

Max 10 puncte

2.1 Proiectul presupune investitii in pruducerea
combustibilului de biomasa-peleti si brichete in
vederea comercializarii.

10 p

Principiul stimulării activităților turistice în sensul
prioritizării activităților agroturistice desfășurate în
Teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila/ destinații
ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

Max 10 puncte

3.1 Proiecte ce vizează investiţii în agroturism
(pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în
Teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila;

10 p

Principiul dezvoltarii investitiilor in domeniul TIC

Max 10 puncte

4.1 Proiecte care vizeaza investitii in domeniul TIC

10 p

Principiul derulării activităților anterioare ca
activitate generală de management a firmei, pentru
o mai bună gestionare a activității economice;

Max 10 puncte
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6

5.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani
și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se
evidenția buna gestionare a activității economice)

10 p

5.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani
și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se
evidenția buna gestionare a activității economice)

5p

Principiul diversificării activității agricole
fermelor existente către activități non-agricole

a

Max 10

6.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere
existentă (cel putin PFA), 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.

10 p

* în UAT-ul în care va realiza investiția sau UAT -uri
care fac parte din Teritoriul GAL Danubius IalomitaBraila.
7

Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de
creștere în conformitate cu Strategia Națională de
Competitivitate .

Max 30

7.1 Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu
potențial de creștere,( cu excepția agroturism, servicii
medicale și sanitar-veterinare)

30 p

Proiectul vizează servicii conform codului CAEN
aferent serviciului scorat.
7.2 Proiecte ce vizează activități de producție din
sectoarele cu potențial de creștere, servicii medicale,
sanitar-veterinare.
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Proiectul vizează prestarea de activități conform
codului CAEN aferent activității scorate.
7.3 Proiecte ce vizează activități de agroturism.
TOTAL

10 p
100 puncte

Criteriile de selecție 5.1 si 5.2 se consideră îndeplinite în cazul în care solicitanții întrunesc condiția la data
depunerii Cererii de finanțare. Nu există obligativitatea menținerii acestor condiții pe toată perioada de
valabilitate a Contractului de finanţare. Exceptie: 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.
Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse in
Anexa la ghid cu coduri CAEN – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se completează,
dezvoltă sau se optimizează reciproc.
În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN, cu intensități
diferite (70%, respectiv 90%), proiectul va primi intensitatea cea mai mică.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea acestora se va
face în ordinea următoarelor priorități:
1. Proiecte care propun activitati de productie.
2. Proiecte care propun activități meșteșugărești.
Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin un criteriu de
eligibilitate sau de selecţie (cu excepția CS 5.1, 5.2 si 6 care se verifică doar la depunerea CF), Cererea de
finanțare devine neeligibilă.
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Studiul de Fezabilitate şi pentru
care a primit punctaj la selecţie, nu vor fi modificate pe toată perioada de valabilitate a contractului de
finanțare, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru menţinerea sprijinului.
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8. Valoarea sprijinului nerambursabil
Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este cuprinsa intre 5000 si 200.000 euro.
Sprijinul public nerambursabil:
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil
poate fi de 90% în următoarele cazuri:
- pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism;
- pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi
neagricole.
Pentru fermieri intensitatea sprijinului nerambursabil este de 90%, în cazul în care aceștia sunt:
a) persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN autorizat să
fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA /ANSVSA /Registrul agricol, cu cel
puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de Finantare și solicitantul a obținut venit brut din
care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit brut în anul precent
depunerii Cererii de finanțare;
b) persoane juridice - micro întreprinderi și întreprinderi mici care desfășoară activitatea agricolă (codul
CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA /ANSVSA /
Registrul agricol, cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare și solicitantul a
obținut venituri din exploatare, din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din
total venituri din exploatare, în anul precent depunerii Cererii de finanțare.
Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul
rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.
Serviciile integrate, în care transportul propriu-zis reprezintă doar un element, cum ar fi serviciile de
mutare, serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de prelucrare, nu ar trebui
considerate servicii de transport.
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Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor
eligibile nerambursabile (corespunzatoare procentului de 90% sau 70% ) va fi de maxim 200.000 euro, cu
respectarea conditiilor ajutorului de minimis.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această sub-măsură este de 10.000 euro, această
sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
Atenție! În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de finanțare depusă
pe masura M6/6A, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică)/3 ani fiscali
consecutivi), proiectul va fi declarat neeligibil.

9. Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finantare
Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard
care va fi afisat pe site-ul GAL-ului. Cererea de finantare va contine:
DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atat pentru proiectele care prevad constructii-montaj cat si pentru
proiectele fara constructii-montaj) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).
DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente (in cazul proiectelor care
prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă
regimul de exploatare a construcţiei existente)
DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/
finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a
construcţiei existente). (numai în cazul construcțiilor nefinalizate)
DOC. 2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20,
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară,în
care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere -formularul 20 ) să fie
pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul
depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele două situaţii financiare). Exceptie fac intreprinderile
infiintate in anul depunerii cererii de finantare.
sau
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Doc 2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului,
înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) insotita de Anexele la formular in care rezultatul
brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile) obtinut in anul precedent depunerii proiectului sa fie
pozitiv (inclusiv 0)
DOC. 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
DOC. 2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor
care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului;
DOC. 3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizarii
investiției :
DOC. 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
b) Dreptul de concesiune
c) Dreptul de superficie;
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 vânzarecumpărare, 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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Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii
de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a
executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent
care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. În cazul
contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să
specifice:
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea
sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor
prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.
Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de
finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa
lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.
Documentele de 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 imobilului 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).
DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau
al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente
(electricitate, apa,canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de
cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:
a) dreptul de proprietate privată,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;
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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.
“Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 conditii (situatii) de
mai jos:
A. vor fi însoțite de:
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte
funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea 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 încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau
dobândite printr-o hotărâre judecătorească.
În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit)
se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului;
DOC. 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu
originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole.
DOC. 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF).
DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.
DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;
DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.
DOC. 7.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului- persoană juridică-la contractare
DOC. 7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică- la contractare
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DOC. 8.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere- la contractare
DOC. 8.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal- la contractare
Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile de 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.
DOC. 9. Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIR-ANPM-GNM.-la contractare
DOC. 10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa din Ghidul solicitantului);
DOC. 11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a
ajutoarelor de minimis (Anexa din Ghidul solicitantului);
DOC. 12. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise de o
instituţie financiară în original (extras de cont şi/ sau contract de credit) în termen de maxim 90 de zile de
la primirea notificării privind selectarea cererii de finanţare;-la contractare
DOC. 13. Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii
şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se
derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separate pentru derularea
proiectului.-la contractare
DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect /Autorizaţie de construire
pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor
ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.
DOC. 15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru
construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau
restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din
28octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcțiuni
de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă
nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările şi completările ulterioare.
DOC. 17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria
"firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii ".
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Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale,
intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.
DOC. 18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de
consiliere prin M-02 (Anexa din Ghidul solicitantului)
DOC. 19. Declaratie expert contabil din care sa reiasa că solicitantul in anul precedent depunerii
cererii de finanare a obtinut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin
50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.
DOC. 20. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente mentionate în protocolul
de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății-la contractare
DOC. 21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA
publicat pe pagina de internet www.afir.info -la contractare
DOC. 22. Certificat de cazier fiscal al solicitantului-la contractare
Depunerea dosarului Cererii de Finantare
Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL si scanat pe CD, in doua
exemplare .
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în
altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv
de neconformitate administrativă.
Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Cererea de Finanţare trebuie
completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor
furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul
proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la
realizarea obiectivelor programului.
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 M6/6A, 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.
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Atenție! Numai Cererea de finanțare şi documentele justificative completate după modelul standard
prezentat, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii M6/6A.
Formularul standard al Cererii de finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil,
în format electronic, la adresa www.igal.ro .
Cererea de finanțare trebuie însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor
prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta. Cererea de
finanțare şi documentele anexate vor fi depuse în format letric și scanate pe suport electronic.
Dosarul Cererii de finanțare cuprinde Cererea de finanțare completată și documentele ataşate (conform
Listei Documentelor – partea E din Cererea de finanțare), vor fi scanate și depuse. Dosarul Cerererii de
finanțare va fi paginat, cu toate paginile numerotate în ordine de la ,,1” la ,,n” în partea dreaptă sus a fiecărui
document, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. Pe
CD se va atasa si formatul editabil al Cererii de Finantare.
Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adaugă
declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de finanțare.
Verificarea Cererilor de Finanţare se face la sediul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila de catre
expertii acesteia. Dosarul Cererii de Finantare se depune in format fizic in doua exemplare (un exemplar
se depune mai departe la OJFIR/CRFIR si un exemplar ramane la GAL).
Verificarea eligibilităţii tehnice si financiare constă în:
•

verificarea existentei documentelor depuse la Cererea de Finantare;

•

verificarea conditiilor de eligibilitate ale solicitantului;

•

verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:
(1) în cazul în care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate) conţine informaţii insuficiente pentru
clarificarea unui criteriu de eligibilitate/ principiu de selecție sau există informaţii contradictorii în
interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanțare;
(2) în cazul în care există diferenţe de calcul al sprijinului;
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(3) 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 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.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută la
secțiunea „Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare”, Cererea de finanțare va fi declarată
neeligibilă.
În urma acestor verificări pot exista trei situaţii:
-

proiectul este neeligibil;

-

proiectul este eligibil şi va avea un punctaj estimat ≥ pragul de calitate;

-

proiectul este neconform.

Verificarea pe teren a Cererilor de finanțare
Verificarea pe teren se realizează numai în prezența reprezentantului legal al solicitatului și se efectuează
de către entitatea care instrumentează Cererea de finanțare, respectiv Asociația GAL Danubius IalomitaBraila pentru toate Cererile de finanțare.
Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor
criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se
asigura de corectitudinea răspunsurilor.
Foarte important!
În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către GAL, acesta
poate contesta rezultatele verificării la publicarea raportului de selectie, numai în cazul în care, la momentul
efectuării vizitei pe teren, reprezentantul legal a înscris OBSERVAŢII în Fişa de verificare pe teren.
În cazul în care, la data vizitei pe teren culturile existente nu sunt în perioada de vegetație și acestea nu pot
fi constatate de către experții GAL, solicitantul va prezenta documente precum:
- documente prin care se va justifica înființarea culturii;
- facturi achiziționare sămânță;
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- facturi vânzare producție;
- certificat de producător.
În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi notificat cu privire
la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren.
GAL poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului, dacă
se consideră necesar.
În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:
-

proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect;

-

proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție.

Verificarea criteriilor de eligibilitate și de selecție
În urma verificării Criteriilor de Eligibilitate și a Criteriilor de Selecție pot exista trei situaţii:
●proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;
●proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție;
●proiectul este neconform, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;

După verificarea criteriilor de selecție, GAL procedează la selecția proiectelor declarate eligibile și care au
întrunit punctajul minim specificat în prezentul ghid. Selecția se va realiza conform descrierilor de la
punctul 7 din ghid.
După desfășurarea procedurii de selecție, proiectele eligibile și selectate se vor depune de către GAL la
structurile teritoriale AFIR (în funcție de tipul proiectului, la OJFIR sau CRFIR), urmând a trece printr-o
etapă de reverificare.

10.Contractarea fondurilor
După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă
este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către solicitant
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formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare (formular
GE6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin
proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată. O copie a formularului va fi transmisă spre știință
GAL-ului. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna
Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul
financiar nerambursabil.
Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR
și se semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru
evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor
și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 –
2020 (Cod manual: M01–01).
Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor
respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru
evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor
și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 –
2020 (Cod manual: M 01–01)/modificare contracte - Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea
I: Modificarea contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 01-02), în funcție de
măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată.
Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:
− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul euro-leu
de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării
contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;
− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei
plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata
respectivă.
Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii
Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.
În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Submăsura 19.2, CRFIR
are obligația de a transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele aferente
Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul
aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul neîncheiat/încetat.
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În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul
Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, exemplar copie,
în format electronic (CD).
Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea
proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și
implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în aceste
etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității
angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă
formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.
Pentru semnarea Contractului de finanțare aferent proiectelor pentru prezenta măsură, solicitanții
trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 zile de la primirea Notificării E6.8.3L
următoarele documente:
1. Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor
Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de
Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru;
2. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri privind sancțiuni economico‐financiare) al reprezentantului
legal, valabil la data încheierii contractului - poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 290/ 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare
la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se consideră că
a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de prezentare a
clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 zile.
Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul CE SLIN CRFIR transmite o adresă către
solicitanți și către GAL, prin care îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului de finanţare.
Adresa va fi transmisă în două zile de la data refuzului Autorității Contractante de a încheia Contractul de
finanţare.
Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AFIR, pentru
punerea în aplicare a Cererii de finanțare asumată de către solicitant.
Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în Contract,
care este constituit din Contractul de finanțare şi anexele acestuia.
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Mențiunile din Cererea de finanțare și documentele anexe înscrise de beneficiar, rezultate în urma
verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie devin
obligatorii pentru beneficiar.

IMPORTANT!
În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de
finanțare şi nici nu anunţă AFIR, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil
aferent cererii de finanțare selectate.

11.Acordarea avansului
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de
finanțare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Avansul
poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.
Beneficiarul poate primi valoarea avansului numai după primirea avizului favorabil din partea AFIR asupra
cel puțin a unei proceduri de achiziții şi numai după semnarea contractului de finanţare.
Plata avansului aferent Contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii
eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a
României, în procent de 100% din suma avansului. Cuantumul avansului este prevăzut în Contractul de
Finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.
Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă egală cu
durata de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor
reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale
pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.
Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza
documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la Contractul de
Finanţare până la expirarea duratei de realizare a investiţiei prevăzute în contractul de finanțare, respectiv
la ultima tranșă de plată.
Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea
perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării
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prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă documentul
prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare
care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.
AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o
instituţie bancară.

12.Modalitatea de desfasurare a achizitiilor
Se vor respecta prevederile Codului Fiscal în vigoare.

13.Termenele limită și condițiile pentru depunerea cererilor de plată a avansului și
a celor aferente tranșelor de plată
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru
efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa
de verificare a conformității emisă de GAL. Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR
Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare. Pentru depunerea
primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările
ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.
Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se
ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar in termen de 30 zile lucratoare de la
semnarea Contractului de Finantare! După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația
însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR
(OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele
justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe
pagina de internet a AFIR www.afir.madr.ro. Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar
(Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe
propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).
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14.Monitorizarea proiectului
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 Studiul
de Fezabilitate, 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);
•

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.

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului ghid în forma fizic, ne puteți vizita la sediul
GAL Danubius Ialomita-Braila din Orasul Tandarei, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et 1, Judet Ialomita.
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