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APEL DE SELECTIE 

 

 

Masura 7 

„SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR IN MEDIUL RURAL 

PRIN INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE IN TERITORIUL GAL 

DOBROGEA SUD VEST ” Sesiunea Nr.2 

IN PERIOADA NOIEMBRIE 2018 - DECEMBRIE 2018 

 

Data lansarii apelului de selectie: 05.11.2018   

Data limita de depunere a proiectelor: 14.12.2018  

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:  

Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39, Comuna Adamclisi, Judetul Constanta în intervalul 

08:00 - 16:00. Se vor depune 1  exemplar original, 1 exemplar copie, 1 exemplar pe suport 

CD (conform cu originalul); 

Fondul disponibil pentru aceasta sesiune:  

Fondurile publice (contributia FEADR si nationala) disponibile pentru Masura M7 in aceasta 

sesiune sunt de 395.137 euro. 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 

este de:           197.568,50 euro 

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi:  

- de 90 % din totalul cheltuielilor eligibile fara a depasi plafonul stabilit pentru fiecare 

beneficiar in parte 

 



 
Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii (versiune 

editabila) se va regasi pe site-ul www.galdobrogeasv.ro 

DATA SI MODUL de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea 

solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie). 

Dupa incheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL Dobrogea 

Sud – Vest va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie Intermediar si il va afisa 

la sediul GAL-ului si sediile unitatilor administrativ-teritoriale ale localitatilor de pe teritoriul 

GAL.  

GAL Dobrogea Sud – Vest va transmite solicitantilor notificari asupra rezultatului 

evaluarii si selectiei; transmiterea se realizeaza cu confirmare de primire sau vor fi predate 

personal - cu semnatura de primire din partea reprezentantului legal al potentialului 

beneficiar. 

Notificarile transmise solicitantilor vor contine motivele pentru care proiectele nu au 

fost eligibile si/sau selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost 

indeplinite sau punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie - precum si perioada de 

depunere si solutionare a contestatiilor. Contestatiile primite vor fi analizate de GAL in baza 

unei proceduri interne proprii. 

Solicitantii ale caror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile 

si neselectate, pot depune contestatii la sediul GAL Dobrogea Sud – Vest in maximum 5 zile 

lucratoare de la data primirii notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la data 

publicarii Raportului de Selectie Intermediar pe pagina de web a GAL. 

Contestatiile primite vor fi analizate de GAL Dobrogea Sud – Vestin baza unei 

proceduri interne proprii (Regulament de functionare Comitet de Selectie si Comisie de 

Contestatii). 

Dupa incheierea procesului de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), in termen 

de 5 zile Comitetul de Selectie va intocmi un Raport de selectie final in care vor fi inscrise 

proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate si se va publica pe 

pagina www.galdobrogeasv.ro si va instiinta asupra rezultatelor procesului de evaluare si 

selectie. 

 

 

http://www.galdobrogeasv.ro/
http://www.galdobrogeasv.ro/


 
DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE  

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

pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului). 

 

ATENŢIE 

În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate informaţii identice din alte 

proiecte similare, care nu sunt specifice proiectului analizat se poate decide diminuarea 

cheltuielilor de la cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sau 

neeligibilitatea dacă nu se dovedeşte o particularizare la specificul proiectului.   

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa 

utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi 

trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va 

întocmi Studiul de Fezabilitate. 

 

ATENŢIE 

În cadrul Studiului de fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:  

- cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este 

menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în 

Studiul de Fezabilitate;  

- devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a 

întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei::  

- „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un 

şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.  

- detalierea capitolului 3 - pct. 3.3 – „Proiectare şi inginerie” şi pct. 3.5 – „Consultanţă” 

(conform HG 28/2008) sau capitolului 3 - pct. 3.5 – „Proiectare” şi pct. 3.7 – 

„Consultanţă” (conform HG 907/ 2016), în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele 

aferente din care rezultă valoarea totală per sub‐capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de 

achiziţii şi autorizare plăţi;  

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, 

relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul 

indicator;  

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze 

montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, 

chiar dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului sau se realizează în regie proprie 

(caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”) 

- devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru 

proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele 

prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin 

numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi 

reduse, cu informarea solicitantului; 



 
- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va 

prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi 

instalaţii se raportează la mp de construcţie. 

 

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:  

 

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

 

1. c) 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). 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul 

depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare.  

 

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.  

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:  

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  

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile 

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

translativ sau declarativ de proprietate, precum:  

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, 

schimb, etc;  

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, 

de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  

 

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.  

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

de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 

retrocedarea.  

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă 

emisă de concedent care să specifice:  

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

retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces;  

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

investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a 

redevenţei şi alte clauze. 

 

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

începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității 

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

proiect, în copie. 

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

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



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

dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în 

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

proiectului). 

  

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

montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții 

asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor 

prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de 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. 

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

contract de comodat.  

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

acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data 

lansării prezentului ghid.  

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 

condiţii (situaţii) de mai jos:  

A. vor fi însoțite de:  

-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de 

cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte 

inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de 

OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea 

depunerii proiectului)  

SAU  

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

publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca.  

 

ATENȚIE  

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

 

ATENȚIE  

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. 



 
Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare 

în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate 

de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008:  

 “În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau 

Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate 

de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea 

Cererii de finanțare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, 

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

dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau 

IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.  

Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.  

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

documente”. 

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu 

originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole,  

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.  

10. 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.  

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

ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)  

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.  

15. 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.  

16. 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).  

17. 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.  

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 

consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului). 

19. 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.  

23. Alte documente (după caz).  

 

CERINTELE DE CONFORMITATE pe care trebuie sa le indeplineasca 

solicitantul: 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare in baza 

aceluiasi Raport de Selectie <nr.../data> al GAL Dobrogea Sud-Vest? 

Expertul verifica daca Cererea de finantare a mai fost depusasi daca da, de cate ori a fost 

depusa fiind insotita de acelasi Raport de selectie. Daca a mai fost depusa de doua ori in baza 

aceluiasi Raport de selectie, Cererea de finantare nu va fi acceptata pentru verificare si va fi 

declarata neconforma. 

2. Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt 

numerotate şi ştampilate de către solicitant? 

Se verifica daca Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine 

sunt numerotate şi ştampilate de solicitant. 

3. Opisul si Referintele din Cererea de finantare corespund cu numarul paginii la 

care se afla documentele din Dosar? 

Se verifica daca este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din 

Cererea de Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul 

Cererii de Finanţare 

4. Cererea de finantare este competata si semnata de solicitant? 

Se verifica daca Cererea de finantare este completata de solicitant astfel: 

 

 

 

 



 
PREZENTARE GENERALA 

 

➢ Nume prenume/ Denumire solicitant:  

- Se verifica daca numele solicitantului corespunde celui mentionat in documentele anexate, 

dupa caz.   

➢ Titlu proiect:  

- Se verifica daca este completat titlul proiectului. 

➢ Descrierea succinta a proiectului:  

- Expertul verifica daca solicitantul a completat acest punct. 

➢ Amplasarea proiectului:  

- Expertul verifica  daca sunt completate casutele corespunzatoare obiectivelor investitiei si 

sunt selectate regiunea, judetul, comuna, satul si daca acestea corespund cu cele mentionate in 

documentele justificative corespunzatoare. 

➢ Date despre tipul de proiect si beneficiar: 

- Expertul verifica  daca solicitantul a bifat casutele corespunzatoare privind categoria 

proiectului - cu constructii montaj sau fara constructii montaj.  

- Expertul verifica daca proiectele fara lucrari de constructii montaj au prevazute cheltuieli la 

cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 si 5.1.1 din devizul general. Daca nu sunt prevazute 

cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, inseamna ca proiectul este fara lucrari de constructii 

montaj, iar solicitantul a bifat in casuta corespunzatoare din dreptul punctului A6.1. In caz 

contrar proiectul este cu constructii montaj, solicitantul bifand in casuta corespunzatoare din 

dreptul punctului. 

- Daca bifa nu este corespunzatoare, expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica 

Observatii. 

- Expertul verifica daca solicitantul a bifat casutele corespunzatoare privind tipul proiectului 

de modernizare si/sau extindere sau investitie noua. Expertul verifica corectitudinea 

raspunsului din titlul proiectului si descrierea proiectului. Daca bifa nu este corespunzatoare, 

expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica Observatii. 

- Expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corspunzatoare categoriei de beneficiar 

(public sau privat) in care se incadreaza. Expertul verifica documentele constitutive ale 

solicitantului. 



 
 

INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL 

 

- codul de inregistrare fiscala: expertul  verifica daca acesta corespunde celui mentionat in 

lista de documente. 

- statutul juridic al solicitantului: expertul  verifica daca acesta corespunde celui mentionat in  

lista de documente. 

- codul unic de inregistrare APIA - exista doua situatii: 

1. solicitantul este inregistrat la APIA si a inscris codul RO. 

2. solicitantul nu este inregistrat la APIA. In acest caz expertul verifica completarea 

cererii de atribuire din Cererea de finantare si prin intermediul aplicatiei se va atribui 

automat un numar de inregistrare (cod RO).  

- sediul social: expertul verifica daca adresa sediului social corespunde celei 

mentionate in documentele justificative corespunzatoare. 

- numele reprezentantului legal, functia acestuia in cadrul organizatiei, precum si 

specimenul de semnatura: Se verifica concordanta cu specificatiile din 

documentele anexate si daca este completat specimenul de semnatura. 

- informatii referitoare la persoana responsabila legal de proiect: date de identitate 

ale reprezentantului legal de proiect: expertul verificadaca  informatiile din 

cererea de finantare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului 

legal; domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifica daca 

toate informatiile mentionate in aceasta sectiune corespund celor care 

figureazain actul de identitate al reprezentantului legal. 

- informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR: denumirea 

bancii/trezoreriei; adresa bancii/trezoreriei, cod IBAN, titularul contului: 

expertul verifica daca coordonatele furnizate corespund solicitantului. Toate 

informatiile trebuie sa concorde cu cele mentionate in documentele anexate. 

Contul se exprima in moneda: LEI. 

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii si cele impuse de 

tipul masurii? 

- Expertul verifica daca sunt bifate casutele. 



 
6. Solicitantul a atasat la Cererea de finantare toate documentele anexa obligatorii 

din lista? 

- Expertul verifica daca solicitantul a atasat toate documentele obligatorii mentionate in cadrul 

listei documentelor anexate corespunzatoare modelului de Cerere de finantare utilizat. 

7. Copia electronica a Cererii de Finantare corespunde cu dosarul original pe 

suport de hartie? 

- Expertul verifica concordanta pe suport electronic cu originalul.  

8. Copia scanata a documentelor atasate Cererii de finantare este prezentata alaturi 

de forma electronica a Cererii de finantare? 

- Se verifica daca pe CD exista fisierele scanate conform listei documentelor. 

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

- Expertul verifica daca este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzatoare 

cheltuielilor eligibile si neeligibile si ca operatiunile previzionate sunt mentionate in coloanele 

prevazute in acest scop. Daca informatiile nu sunt precizate, Cererea de finantare este 

declarata neconforma. 

 

Metodologia pentru verificarea eligibilitatii solicitantului este detaliata in cadrul 

Fisei de evaluare generale a proiectului aferenta masurii M7. Fisa de evaluare generala a 

proiectului este anexa la Cererea de finantare si este disponibila pe site-ul 

www.galdobrogeasv.ro 

Procedura de selectie  

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul GAL Dobrogea Sud – 

Vest va fi realizata de catre un Comitet de Selectie stabilit de catre organele de decizie 

(Consiliul Director), format din minim 7 membrii ai parteneriatului.  

Selectia proiectelor se va face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, in momentul selectiei vor fi prezenti cel putin 50% din membrii 

Comitetului de Selectie. Pentru transparenta procesului de selectie a proiectelor si pentru 

efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la aceste selectii va lua parte si minim un 

reprezentat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de la nivelul judetean. 

http://www.galdobrogeasv.ro/


 
GAL poate sa solicite beneficiarului, clarificari referitoare la indeplinirea conditiilor 

de conformitate, eligibilitate si selectie, daca este cazul. Nu se vor lua in considerare 

clarificarile de natura sa completeze / modifice datele initiale ale proiectului depus. Angajatii 

GAL implicati in procesul de evaluare al proiectelor pot realiza vizita pe teren in vederea 

verificarii eligibilitatii. Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie, Comitetul de 

Selectie va emite un Raport de Selectie Intermediar. Raportul de selectie intermediar va fi 

publicat pe site-ul propriu al GAL, in baza acestuia, beneficiarii vor fi notificati de catre GAL. 

Cei care nu au fost selectati pot depune contestatii la sediul GAL, in termen de maximum 5 

zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea 

Raportului pe site-ul propriu al GAL. 

Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor 

infiintata la nivelul GAL, care va fi compusa din alte persoane fata de cele care fac parte din 

Comitetul de Selectie. Comisia va elabora un Raport de Contestatii, semnat de catre membrii 

acesteia si va fi inaintat Comitetului de Selectie GAL. 

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele minime de conformitate si eligibilitate 

mentionate in Fisa Masurii si in Ghidul Solicitantului aferent M7. Pentru a putea fi selectat, 

proiectul trebuie sa atinga sau sa depaseasca punctajul minim prevazut in prezentul apel. 

Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari in numar total de 7 

parteneri, fiecare membru al comitetului de selectie avand un supleant. 

Astfel intre membrii parteneriatului se afla urmatoarele entitati: 

- 2 autoritati publice locale; 

- 1 ONG reprezentant al Minoritatilor Etnice; 

- 11 organizatii private 

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele minime de conformitate si 

eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si in Ghidul Solicitantului aferent masurii M7. Pentru 

a fi selectat pentru finantare proiectul trebuie sa depaseasca punctajul minim prevazut, 

conform criteriilor de selectie stabilite. 

 

Criteriile de selectie si punctajele aferente 

1. Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități 

nonagricole; 



 
2. Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a 

firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice; 

3. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu 

Strategia Națională de Competitivitate; 

4. Principiul numarului locurilor de munca. 

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1 Principiul diversificării activității agricole a fermelor 

existente către activități nonagricole 

30 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.  

30 p 

1.2 Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/ 

membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin 

PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data 

depunerii cererii de finanțare (fapt verificat în baza de date APIA/ 

Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar 

contabile).  

15 p 

2 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate 

generală de management a firmei, pentru o mai bună 

gestionare a activității economice 

 

30 p 

2.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu 

profit operațional în ultimii ani (pentru a se evidenția buna 

gestionare a activității economice) 

30 p 

2.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu 

profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna 

gestionare a activității economice) 

15 p 

3 Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere 

în conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate  

25 p 

3.1 Proiecte ce vizează  

activități de agroturism  

25 p 

3.2 Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de 

creștere  

15 p 

3.3 Proiecte ce vizează  

activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere  

5 p 

4 Crearea unui numar cat mai mare de noi locuri de munca 

Investitia conduce la crearea de noi locuri de munca astfel:   

15 p 

4.1 Noi locuri de munca ≥ 4 15 p 

4.2 Noi locuri de munca = 3 5 p 

 



 
 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE: 

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

in cadrul alocarii disponibile conform Apelului de Selectie. În cazul proiectelor cu acelaşi 

punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată 

în euro, în ordine crescătoare. 

Metodologia de verificare a criteriilor de selectie este detaliata in Fisa de evaluare 

generala a proiectului aferenta masurii M7. Fisa de evaluare generala a proiectului se afla pe 

site-ul www.galdobrogeasv.ro, fiind anexa la Cererea de Finantare. 

Punctajul fiecarui criteriu de selectie a fost stabilit cu aprobarea Consiliului Director. 

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea 

solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie) 

Dupa incheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL Dobrogea 

Sud- Vest va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie Intermediar si va instiinta 

solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie. Beneficiarii ai caror proiecte 

nu au fost selectate, pot depune contestatii la sediul GAL Dobrogea Sud-Vest.  

Dupa incheierea procesului de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), in termen 

de 5 zile Comitetul de Selectie va intocmi un Raport de selectie in care vor fi inscrise 

proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate si eligibile selectate. 

Dupa afisarea Raportului de selectie Final, Asociatia Grup de Actiune Locala 

Dobrogea Sud-Vest va depune proiectele in termen de 10 zile lucratoare la structurile AFIR, 

in functie de tipul proiectului, la OJFIR, respectiv CRFIR. 

 

Anuntarea rezultatelor 

• Anuntarea rezultatelor evaluarilor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei 

sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Comitetul de 

selectie, primirea contestatiilor si solutionarea acestora, elaborarea si publicarea 

Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor prin intermediul paginii de 

internet www.galdobrogeasv.ro 

• Anuntarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet 

www.galdobrogeasv.ro pe site, precum si notificarea in scris a castigatorilor, imediat 

http://www.galdobrogeasv.ro/
http://www.galdobrogeasv.ro/
http://www.galdobrogeasv.ro/


 
dupa rezolvarea contestatiilor, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la 

incheierea termenului de depunere a contestatiilor. 

 

 

Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate 

 GAL Dobrogea Sud- Vest 

Adresa: Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39,  

Comuna Adamclisi, Judetul Constanta 

Tel: 0735/891.646 / 0762/278.684 

Program:luni – vineri, interval orar 08.00 – 16.00 

E-mail: www.dobrogeasudvest@yahoo.ro 

Site: www.galdobrogeasv.ro 

http://www.dobrogeasudvest@yahoo.ro

