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Sesiunea nr. 1/2017 

 APEL DE SELECȚIE  

ÎN CADRUL GAL SUCEVITA-PUTNA 

 

Asociația GAL Sucevita – Putna anunță lansarea unui apel de selecție pentru  

MASURA – M 8/6A(DI SDL5A)– „ AFACERI NON-AGRICOLE” 

1. DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECŢIE: 07.11.2017 
 

2. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE: 06.12.2017 
 

 

3. PROIECTELE SE VOR DEPUNE ÎN PERIOADA 07.11.2017 – 06.12.2017 la sediul Asociației GAL  
GAL SUCEVITA-PUTNA, comuna HORODNIC DE SUS, nr. 1057, Judetul SUCEAVA, zilnic, de luni 
pana vineri, intre orele 08:00-12:00 

 
4. BENEFICIARI ELIGIBILI PENTRU SPRIJINUL ACORDAT PRIN MĂSURA pentru MASURA – 

M 8/6A(DI SDL5A)– „ AFACERI NON-AGRICOLE” sunt:  
Componenta 1: Pentru proiectele de investitii de tip start-up 

 Fermieri sau membrii  unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea 
unei activitati non–agricole in spatiul rural/teritoriul GAL  pentru prima data (start-ups); 

 Micro-Intreprinderi si intreprinderi mici existente in spatiul rural/teritoriul GAL,care isi propun 
activitati non- agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin 
(start-ups); 

 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare 
sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul 
depunerii acesteia (start-ups); 

Componenta 2: Pentru proiectele de investitii in modernizarea/dezvoltarea intreprinderilor 
existente 

 Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din spatiul 
rural/teritoriul GAL; 

 Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza agricola 
prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala/teritoriul GAL in cadrul 
intreprinderii deja existente incadrabile in categoria microintreprideri mici, cu exceptia 
persoanelor fizice neautorizate. 

 
5. FONDURILE DISPONIBILE SUNT URMĂTOARELE: 

MĂSURA 

SUMA MAXIMĂ  
NERAMBURSABILĂ CARE  

POATE FI ACORDATĂ  
PENTRU FINANŢAREA 

 UNUI PROIECT 

    VALOAREA 
     MAXIMĂ 
     ELIGIBILĂ 

INTENSITATEA 
  MAXIMĂ A 
 SPRIJINULUI 

VALOAREA 
TOTALĂ 

ALOCATĂ 
MĂSURII 
PENTRU 

SESIUNEA 
IN CURS 
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6. MODELUL CERERII DE FINANTARE conform Anexei nr. 1.1 si Anexei 1.2  a Ghidului 
Solicitantului pentru Masura M 8/6A(DI SDL5A), disponibil pe de pe site-ul 
http://www.galsucevitaputna.ro/  
 

7. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE  
Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de finanţare: 

Pentru componenta 1: 

1. Plan de afaceri  

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

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

operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). 

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

Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să 

fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) 

şi/sau 

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

obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; 

Sau 

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

desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

Pot apărea următoarele situații: 

MASURA – M 8/6A(DI 
SDL5A)– „ AFACERI NON-

AGRICOLE” 
 

Componenta 1: Pentru 
proiectele de investitii de 

tip start-up 

-50.000 de euro/proiect 

pentru proiectele de 

servicii; 

-70.000 de euro/ proiect în 

cazul  

activităților de producție, 

servicii medicale, sanitar-

veterinare și 

 agroturism. 

-50.000 de euro/proiect 

pentru proiectele de 

servicii; 

-70.000 de euro/ 

proiect în cazul  

activităților de 

producție, servicii 

medicale, sanitar-

veterinare și 

 agroturism. 

 
               100% 
 
 
 
 
 

 418.583,66 
EURO 

MASURA – M 8/6A(DI 
SDL5A)– „ AFACERI NON-

AGRICOLE” 
Componenta 2 : Pentru 

proiectele de investitii in 
modernizarea/dezvoltarea 
intreprinderilor existente 

 

        83.716,73 /proiect; 

 

 

        83.716,73 /proiect; 

 

 
              90%  
 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare. 

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul 

operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și 

negativ. 

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

Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci 

la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 

Financiară. 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate: 

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

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor : 

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

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

a) Dreptul de proprietate privată 

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu 

anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) dreptul de proprietate privată, 

b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 

f) împrumutul de folosință (comodat) 

g) dreptul de închiriere/locațiune. 

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de mai jos: 
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A. vor fi însoțite de: 

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

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

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

zile înaintea depunerii proiectului) 

SAU 

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

printr-o hotarare judecatoreasca. 

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

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

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

mai mici de 0,3 ha.  

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

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

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

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

solicitantului. 

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

administrator/ PFA, titular II, membru IF). 

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 

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

Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

8. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din 

Ghidul solicitantului) 

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

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

minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) 

10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în 

dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.  

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

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

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 

(Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) 
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12. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei nu a mai 

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

13. Declarație angajament raportare GAL – Anexa 3.1  

14. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

Atenție! La categoria ”Alte documente justificative” se vor atasa obligatoriu următoarele documente: 

 Cerere unică de plată APIA 

 Certificat constatator ONRC nu mai vechi de 6 luni și care să cuprindă ultima actualizare a statutului/ 

actului constitutiv a solicitantului; 

 Certificatul de înregistrare a Solicitantului emis de Registrul Comerțului 

 Pentru proiectele ce includ construcții montaj evaluarea proiectantului raportată la mp de suprafață 

construită 

 

Componenta 2 

1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru proiectele 

fără construcții-montaj (Anexa 3 din Ghidul solicitantului). 

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu 

montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează: 

1b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate), 

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). 

sau 

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

Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să 

fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) 

şi/sau 

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

obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; 

Sau 

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

desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

Pot apărea următoarele situații: 
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a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare. 

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul 

operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și 

negativ. 

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

Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci 

la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 

Financiară. 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate: 

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

Administrația Financiară. 

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor : 

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

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

a) Dreptul de proprietate privată 

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu 

anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) dreptul de proprietate privată, 

b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 

f) împrumutul de folosință (comodat) 

g) dreptul de închiriere/locațiune. 

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de mai jos: 
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A. vor fi însoțite de: 

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

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

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

zile înaintea depunerii proiectului) 

SAU 

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

printr-o hotarare judecatoreasca. 

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,  

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

administrator/ PFA, titular II, membru IF). 

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul 

Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

7. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din 

Ghidul solicitantului) 

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

minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) 

9. 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. 

10. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru 

construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau 

restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 

octombrie 2008. 

11. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau 

restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 

octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii). 

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în 

dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.  
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13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 

(Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) 

14. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de finanțare solicitantul 

a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea. 

15.Declarație angajament GAL – Anexa 3.1 

16. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

Atenție! La categoria ”Alte documente justificative” se vor atasa obligatoriu următoarele documente: 

 Cerere unică de plată APIA 

 Certificat constatator ONRC nu mai vechi de 6 luni și care să cuprindă ultima actualizare a statutului/ 

actului constitutiv a solicitantului; 

 Certificatul de înregistrare a Solicitantului emis de Registrul Comerțului 

 Pentru proiectele ce include construcții montaj evaluarea proiectantului raportată la mp de suprafață 

construită 

 

Documentele  justificative necesare la depunerea  Cererii de Finanțare se regăsesc la cap. 15.1 din Ghidul 

Solicitantului pentru Masura M 8/6A(DI SDL5A)– „ AFACERI NON-AGRICOLE” publicat pe site-ul 

http://www.galsucevitaputna.ro/ . 

8. CERINȚELE DE CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ 
SOLICITANTUL, INCLUSIV METODOLOGIA DE VERIFICARE A ACESTORA  

 Proiectele trebuie depuse în termenul și locul specificat în Apelul de selecție. Nerespectarea acestora 

duce la neînregistrarea Cererii de finanțare. 

 Solicitantul trebuie să utilizeze ultima versiune a cererii de finanțare așa cum este ea pusă la 

dispoziție de către GAL pe site-ul www.galsucevitaputna.ro. Neutilizarea ultimei variante sau 

modificarea conținutului cererii de finanțare poate duce la declararea cererii de finanțare ca 

neconformă. 

 Proiectele trebuie să îndeplinească pragul minim de punctaj așa cum este el prezentat în Capitolul 

Criterii de selecție. Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, să identificaţi, 

obiectiv, punctajul pe care aceasta îl întruneşte pentru a nu crea premisele neselectării acesteia. 

 Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să 

prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar 

documentele justificative vor susţine aceste informaţii. 

 Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte.  

 Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanţare conformă, nu o 

mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

 Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanţare vor fi depuse la sediul 

GAL şi vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul punctului E al 

Cererii de Finanţare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII, din 

coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse 

după publicarea Raportului de selecţie și primirea Notificării de selecție se vor bifa căsuţele 

http://www.galsucevitaputna.ro/
http://www.galsucevitaputna.ro/
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corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL 

CONTRACTĂRII.  

 Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate 

manual în ordine de la 0 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al 

paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ 

sau înlocuirea documentelor. 

 Dosarul Cererii de Finanțare se depune in format  fizic – (un exemplar original, un exemplar copie și un exemplar 
pe suport electronic CD) la sediul GAL din sat Horodnic de Sus, comuna Horodnic de Sus, nr. 1057, Județul 
Suceava de către reprezentantul legal sau de un împuternicit al acestuia, prin procură legalizată (în original) 
înaintea datei limită care figurează în Apelul de selecție și cuprinde documentele atașate conform listei 

documentelor – partea E a Cererii de Finanțare, de luni pana vineri, orele 08.00 – 12.00. 
 Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 

corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective. 
 Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, 

inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt 
completați de către solicitant. 
 

Componenta 1: Pentru proiectele de investitii de tip start-up: 
 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri; 
 Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite  prin masura; 
 Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar activitatea va fi 

desfasurata in teritoriul GAL; 
 Planul de afaceri trebuie sa faca dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia Planul de 

afaceri trebuie sa faca dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau 
prin activitatile prestate. 

 Structurile de primire turistica (camping, sat de vacanta, bungalow) si agroturistica vor respecta 
normele de clasificare prevazute de legislatia nationala in vigoare. 

 Crearea a minim un loc de munca prin proiect (cu norma intreaga, pe o perioada de minim 5 ani de la 
finalizarea proiectului); 

 Planul de afaceri prevăzut trebuie să conțină cel puțin : 
(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită 
sprijinul; 
(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, 
ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;  
(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației 
agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau 
consilierea. 
Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani. 

 
Componenta 2: Pentru proiectele de investitii in modernizarea/dezvoltarea intreprinderilor existente: 

 Să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 
 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 isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in teritoriul GAL; 
 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; 
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 Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra asupra mediului si daca  aceasta poate 
avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare; 

 Crearea a minim un loc de munca prin proiect (cu norma intreaga, pe o perioada de minim 5 ani de la finalizarea 
proiectului); 

 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniu: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță 
alimentare. 

 In cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul aceleiași măsuri, un singur proiect. 

 
       Informații detaliate referitoare la Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului  si metodologia de 

verificare a acestora le obțineți consultând Ghidul Solicitantului pentru Măsura M 8/6A(DI SDL5A), Capitolul 5, 

documentele regasindu-se pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/. 

  

9. CHELTUIELI  ELIGIBILE  
a. Componenta 1: Pentru proiectele de investitii de tip start-up: 
 Constructia  si dotarea cladirilor; 
 Activitati de productie 
 Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi; 
 Investitii intangibile, achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, 

drepturi de autor, marci; 
 Infiintarea  de firme de profil non-agricole;  
 Infiintarea de ateliere/cooperative mestesugaresti; (activitati de artizanat si alte activitati traditionale 

non-agricole:olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc)  
 Constructia si dotarea agropensiunilor si a altor structuri de primire turistica (camping, sat de vacanta, 

bungalow-uri, etc.); 
 Infiintarea/modernizarea/dotarea activitatilor de agreement , recreative si de alimentatie publica 

(trasee turistice, parcuri tematice de tip paint-ball, piscine, alte zone de agrement si de recreere , 
unitati de alimentatie publica, etc.). 

 Servicii (ex. medicale, sociala, sanitar-veterinare, reparatii masini, consultanta, contabilitate, audit, 
servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, alte servicii destinate populatiei din spatiul 
microregiunii etc) 
 

b. Componenta 2: Pentru proiectele de investitii in modernizarea/dezvoltarea intreprinderilor 
existente: 

 Constructia,extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor; 

 Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi; 

 Investitii intangibile, achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, 

drepturi de autor, marci; 

 Modernizarea de firme de profil non-agricole;  

 Investiții pentru activități mestesugaresti; (- activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-

agricole:olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc) 

 Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tipul agropensiunilor si a altor 

structuri de primire turistica (camping, sat de vacanta, bungalow-uri, etc.) cu respectarea Ordinului 

ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Infiintarea/modernizarea/dotarea activitatilor de agreement agreement , recreative si de alimentatie 

publica (trasee turistice, parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, piscine, alte zone de agrement si 

de recreere, unitati de alimentatie publica etc.) 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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 Servicii (ex. medicale, sociala, sanitar-veterinare, reparații mașini, consultanta, contabilitate, audit, 

servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, alte servicii destinate populatiei din spațiul 

microregiunii etc). 

10. PROCEDURA DE SELECȚIE APLICATĂ DE COMITETUL DE SELECȚIE AL GAL ESTE CEA PUBLICATA 
PE SITE-UL  GAL 

 
             Asociația Grupul de Acțiune Locală Sucevița-Putna realizează selecția proiectelor aferente tuturor 

măsurilor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor se 

va realiza de către Comitetul de Selecție în baza unei evaluări documentate aplicând criterii de selecție 

adecvate specificului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL va pune 

la dispoziția tuturor celor interesați procedura de selecție pe site-ul www.galucevitaputna.ro. 

Verificarea conformitatii - Departamentul tehnic va realiza verificarea conformității  proiectelor. 

Conformitatea se va realiza în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de finanțare la 

GAL. 

Verificarea eligibilității și îndeplinirii criteriilor de selecție. Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează 

de către GAL imediat după finalizarea conformității. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în 

baza fişei de verficare generale a proiectului elaborată la nivelul GAL, datată şi semnată de experţii evaluatori. 

Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate 

de către doi experţi. 

Selecția proiectelor - Selecția proiectelor se va face de către Comitetul de Selecție a proiectelor care se va 

întruni după fiecare sesiune de apel de proiecte, ori de cate ori este nevoie.  Selecția proiectelor în cadrul GAL 

va fi realizată de către Comitetul de Selecție stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a 

Acționarilor și Consiliul Director), care va fi format din 7 membri ai parteneriatului(3 publici, 2 privati, 2 

societate civilă). Fiecare membru al Comitetului de selecție va avea stabilit un membru supleant. La selecția 

proiectelor se va aplica regula dublului cvorum (pentru validarea voturilor va fi necesar ca în momentul 

selecției sa fie prezenți cel putin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie constitut 

din mediul privat și societatea civilă). 

Depunerea contestațiilor. Solicitanții nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestație în maxim 5 

zile lucrătoare de la data primirii notificării privind rezultatul selecției proiectelor.  

Soluționarea contestațiilor. Analizarea contestațiilor se realizează de către Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de maxim 10 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor.  

http://www.galucevitaputna.ro/
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Raportul de selecție final. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Contestații, 

Comitetul de Selecție întocmește Raportul final de selecție a proiectelor, în baza Raportului de evaluare 

revizuit cu rezultatele din Raportul de contestații. 

Raportul de selecție va fi avizat de care un reprezentant al CDRJ, care va menționa faptul că au fost respectate 

principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului 

de selecție. așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2.  În cazul 

nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ nu 

va aviza apelul de selecție. AFIR va verifica dacă apelul de selecție este avizat de reprezentantul CDRJ. 

   Detalii privind procesul de SELECȚIE și procesul de VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR, precum si documentele 

justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se regasesc  in 

Ghidul Solicitantului pentru Masura M8/6A,  documentele putand fi consultate pe site-ul 

http://www.galsucevitaputna.ro/ . 

11. CRITERIILE DE SELECȚIE  
 

a. Componenta 1: 
 

Nr.  

crt. 

 

 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 
 

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

20 p 

 1.1 Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/ membru al 
gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură 
minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în Cererea 
UNICA APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile) 
* în UAT-ul în care va realiza investiția  

20 p 

2.  Principiul prioritizării sectoarelor prioritare conform SDL GAL SUCEVIȚA-PUTNA Max 35 p 

 2.1Proiecte ce vizează investiții in  servicii pentru populația rurală(cu excepția 
agroturismului) 

35 p 

2.2.Proiecte ce vizează investiţii în agroturism 25 p 

2.3.Proiecte ce vizează activități de producție 20p 

3. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă(cu norma intreaga pentru o 
perioada de 5 ani) 

Max 25p 

 3.1.Prin proiect se creează cel puțin 2 locuri de muncă  25 p 

 3.2.Prin proiect se creează cel puțin 1 loc de muncă 10 p 

4. Proiecte care prevăd investiții in energia produsă din surse regenerabilă 20p 

 TOTAL 100p 

  

Punctajul minim pentru selectarea unui proiect este de 40 puncte. 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile pentru selecţia lunară.  

În cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și aceeași prioritate, departajarea acestora 

se va face în ordinea descrescătoare a procentului propus în Planul de afaceri pentru /serviciile prestate. 

Componenta 2 : 

Nr.  

crt. 

 

 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 
 

1. Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-

agricole 

20 p 

 1.1. 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. 

* în UAT-ul în care va realiza investiția  

20 p 

2.  Principiul prioritizării sectoarelor prioritare conform SDL GAL SUCEVIȚA-PUTNA Max 35 p 

 2.1.Proiecte ce vizează investiții in  servicii pentru populația rurală(cu excepția 

agroturismului) 

35 p 

2.2.Proiecte ce vizează investiţii în agroturism 25 p 

2.3.Proiecte ce vizează activități de producție 20p 

3. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă(cu norma intreaga pentru o 

perioada de 5 ani) 

Max 25p 

 3.1.Prin proiect se creează cel puțin 2 locuri de muncă  25 p 

3.2.Prin proiect se creează cel puțin 1 loc de muncă  10 p 

4. Proiecte care prevăd investiții in energia produsă din surse regenerabilă 20p 

 TOTAL 100p 

 

Punctajul minim pentru selectarea unui proiect este de 40 puncte. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare.  

 
12. DATA ȘI MODUL DE ANUNȚARE A REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECȚIE (NOTIFICAREA 

SOLICITANȚILOR, PUBLICAREA RAPORTULUI DE SELECȚIE)  
 

Toate cererile de finanțare declarate eligibile vor intra în procedura de selecție. 
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Comitetul de selecție al GAL se va asigura că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor SDL 

și se încadrează în planul financiar al GAL. 

Ședința Comitetul de selecție se desfășoară pentru analizarea Fișelor de evaluare a fiecărui proiect declarat 

eligibil. În urma analizei, Comitetul de selecție întocmește Raportul de evaluare. 

În baza Raportului de evaluare, GAL notifică aplicanții cu privire la rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor, 

într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării Raportului. 

Solicitanții nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestație în maxim 5 zile lucrătoare de la data 

primirii notificării privind rezultatul selecției proiectelor. 

Alte detalii referitoare la procesul de selectie, raport final de selectie, contestatii etc se regasec  in Ghidul 

Solicitantului pentru Masura M 8/6A(DI SDL5A), documente care pot fi consultate pe site-ul 

http://www.galsucevitaputna.ro/ 

 

13. DATELE DE CONTACT ALE GAL UNDE SOLICITANȚII POT OBȚINE INFORMAȚII DETALIATE  
 

GAL SUCEVIȚA- PUTNA vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:00 și 12:00 pentru a vă acorda 
informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările 
dumneavoastră privind implementarea SDL. 

 

DATE DE CONTACT GAL Sucevița-Putna 

Program: luni-vineri în intervalul orar 08:00- 12:00 

Adresă sediu: comuna HORODNIC DE SUS, nr. 1057, Judetul SUCEAVA 

Telefon: 0230/416.865 

FAX: 0230/416.865 

E-mail: galsucevitaputna@gmail.com 

WEB: www.galsucevitaputna.ro 

 
 

  

http://www.galsucevitaputna.ro/
mailto:galsucevitaputna@gmail.com
http://www.galsucevitaputna.ro/

