
           
 

PPRREELLUUNNGGIIRREE  AAPPEELL  DDEE  SSEELLEECCTTIIEE  MM55//66AA  

--vvaarriiaannttaa  ddeettaalliiaattaa--  

  

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A -1/17-07.09.2017 

Data publicării prelungire apel de selecție: 29.08.2017 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță PRELUNGIREA primei 

sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M5/6A -”Sprijinirea antreprenoriatului 

non-agricol în vederea diversificării activităţilor, creşterii competitivităţii 

economice şi sporirii locurilor de muncă în localităţile din teritoriul GAL Dealurile 

Sultanului”. 

 

I. Data lansării apelului de selecție: 01.08.2017 

 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 25.09.2017, prelungit de la data de 

07.09.2017 

 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile 

Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în 

intervalul orar 09,00 – 14,00. 

 

IV. Beneficiari eligibili:  

- Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici, existente sau nou‐înfiinţate 

(start‐ups), din teritoriul GAL Dealurile Sultanului; 

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe 

PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi 

neagricole în teritoriul GAL Dealurile Sultanului în cadrul întreprinderii deja 

existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia 

persoanelor fizice neautorizate. 

 

V. Fondul disponibil – alocat pentru această sesiune: 

-Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 100.000 

euro  

-Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 

este 50.000 Euro 

-Conform prevederilor din fișa tehnică a măsurii, aprobată de DGDR AM PNDR, 

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 (inclusiv producție 
meșteșugărească), servicii medicale, sanitar‐veterinare; 
‐ pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea 
unor activităţi non-agricole. 

 

VI. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții:  

Versiunea editabilă a cererii de finanțare poate fi accesată de pe pagina de internet 

www.gal-dealurilesultanului.ro , secțiunea Măsuri de Finanțare/Măsura 

M5/6A. La aceeași adresă se găsesc toate formularele care însoțesc cererea de 

finanțare. 

Modificarea formularului standard al cererii de finanţare (eliminarea, modificarea 

secţiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la 

respingerea cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

 

VII. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 

Ghidului Solicitantului elaborat de către GAL Dealurile Sultanului pentru Măsura 

M5/6A, sunt menționate în Capitolul 15 – Informații utile, 15.1. – Documente 

necesare la depunerea cererii de finanțare (numerotate conform poziției din 

cererea de finanțare), din cuprinsul Ghidului Solicitantului Măsurii M5/6A aflat 

postat pe www.gal-dealurilesultanului.ro  

 

VIII. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt precizate în: 

GE1.1L Fișa de verificare a conformităţii administrative a proiectului 

GE1.2L Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului 

GE1.3L Fișa de verificare pe teren a proiectului 

GE1.4L Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului,  

anexe la Ghidul Solicitantului Măsurii M1/6A publicat pe site-ul www.gal-

dealurilesultanului.ro , secțiunea Măsuri de finanțare – Măsura M1/6A. 

 

IX. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Dealurile 

Sultanului 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este disponibilă pe 

pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului, www.gal-dealurilesultanului.ro , 

secțiunea Proceduri. 

 

X. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora. 

http://www.gal-dealurilesultanului.ro/
http://www.gal-dealurilesultanului.ro/
http://www.gal-dealurilesultanului.ro/
http://www.gal-dealurilesultanului.ro/
http://www.gal-dealurilesultanului.ro/


           
 

 

 
Nr. 
crt. 

Principii și criterii de selecție Punctaj 

1. Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar (SAPARD/FEADR) 
pentru o investiție similară 

 
5p 

1.1.Proiecte ai căror solicitanți nu au mai primit anterior sprijin 
comunitar (SAPARD/FEADR) pentru o investiție similară. 
 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de 
Finanţare – Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ 
sau obţinute și a bazelor de date FEADR/ SAPARD. 
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de 
sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare. 

 
 
 

5p 

2. Solicitantul are sediul/punctul de lucru pe teritoriul GAL Dealurile 
Sultanului 

 
10p 

2.1.Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere care are întreaga 
activitate în teritoriul GAL Dealurile Sultanului 
 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării datelor înscrise 
în Certificatul constatator eliberat de ONRC sau în urma consultării 
serviciului online RECOM. 
Se va acorda punctaj pentru toate societățile care au sediul și toate 
punctele de lucru în teritoriul GAL Dealurile Sultanului. 

 
 
 

10p 

3. Proiecte care prevăd activități meșteșugărești  20p 

3.1. Proiecte care prevăd producerea şi comercializarea produselor care 
pastrează 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 mesteşugurilor1, 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). 
 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

20p 

4. Proiecte care adoptă soluții de obținere a energiei din surse 
regenerabile 

 
20p 

 4.1.Proiecte care adoptă soluții de obținere a energiei din surse 
regenerabile. 
 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate  şi cheltuielile cu 
investiţiile de producere a energiei din surse regenerabile sunt 
prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ. 
Punctajul se acordă numai dacă valoarea investiţiei pentru energie 
regenerabilă este de cel puțin 1,5% valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 

 
 
 
 

20p 

                                                           
1
 Activitatea meșteșugărească este apreciată de către expert pentru fiecare proiect în parte în funcție de 

obiectivele / acivitățile propuse de solicitant în Planul de afaceri, în baza definiției cuprinse în cap 1.1 Definiții 
din prezentul Ghid și nu în funcție de codul CAEN pentru care se solicită finanțare (întrucât o anume activitate 
se poate desfășura fie mecanizat fie ca meșteșug) 



           
5 Solicitantul este fermier sau membru al unei gospodării agricole 

(autorizat cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de 
bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în teritoriul 
GAL Dealurile Sultanului 

10p 

 5.1.Proiecte care sunt inițiate de un fermier sau membru al unei 
gospodării agricole (autorizat cu statut minim pe PFA) care își diversifică 
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole. 
Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 
luni de la data înființării și pănă la data depunerii cererii de finanțare. 
 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul este 
inregistrat cu codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe, 
aferent unei activitati agricole, iar din forma de organizare și 
documentele financiar-contabile reiese că solicitantul a obținut venituri 
in principal din activitatea agricolă.  

 
 
 
 

10p 

6 Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în teritoriul 
GAL 

 
25p 

 6.1. Proiecte ce vizează activități cu potențial de creștere în teritoriul 
GAL, definite conform Anexa 8 la Ghidul Solicitantului 
 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul este 
inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect 
conform Studiului de fezabilitate si daca acest cod CAEN se regaseste in 
codurile CAEN din domeniile de activitate cu potential de crestere 
conform Anexa 8. 

 
 
 
 
 

25p 

7 Principiul derulării activităţii anterioare ca activitate generală de 
management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activităţii 
economice 

 
Max 10p 

 7.1. 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)   

 
10p 

 

7.2. 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 

TOTAL 100 p 

 

Criteriile de selecție 1.1, 5.1, 7.1, 7.2 se consideră îndeplinite în cazul în care solicitanții 

întrunesc condiția la data depunerii Cererii de Finanțare. Nu există obligativitatea 

menținerii acestei condiții pe toată perioada de valabilitate a Contractului de 

Finanțare. 

 

Criteriul de selecție 2.1 se consideră îndeplinit doar în cazul în care solicitanții 

întrunesc condiția ca întreaga activitate (sediu social/punct/puncte de lucru) să fie 

situată în teritoriul GAL Dealurile Sultanului la data depunerii Cererii de Finanțare. 

Acest criteriu de selecție trebuie să fie respectat și menținut pe întreaga perioadă de 

derulare a proiectului. În caz contrar proiectul devine neeligibil. 

Pentru obţinerea punctajului la CS 5, activitatea agricolă trebuie demonstrată prin 

înregistrarea solicitantului în Registrul Unic de Identificare APIA şi/sau în Registrul 

exploataţiilor ANSVSA/Registrul agricol (la Primarie) cu cel puţin 12 luni consecutive 

înainte de depunerea Cererii de Finanţare, iar veniturile obţinute din activitatea 



           
agricolă trebuie să reprezinte cel puţin 50% din totalul veniturilor din exploataţie în 

anul precedent depunerii Cererii de Finanţare. 

PUNCTAJ MINIM – pentru această măsură este de 10 puncte. 

 

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

un criteriu de eligibilitate sau de selecţie (cu excepția CS 1.1, 5.1, 7.1, 7.2 care se 

verifică doar la depunerea CF), Cererea de Finanţare 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. 

 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în 

cadrul alocării disponibile pentru apelul lansat de GAL, iar pentru proiectele cu același 

punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de valoarea eligibilă a 

proiectelor corelată cu disponibilul rămas nealocat. 

Metodologia de verificare a criteriilor de selecție se regasește publicată in fișa GE1.4L 

Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului, cu metodologia de verificare 

aferentă, disponibila pe pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului, www.gal-

dealurilesultanului.ro. 

 

XI. Data și modul de anunțare a rezultatului procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) 

Perioada de evaluare a proiectelor la GAL Dealurile Sultanului nu va depăși 45 de zile, 

adică 09.11.2017, urmând ca, după acest termen, în maxim 15 zile, adică până la 

24.11.2017, să se reunească Comitetul de Selecție pentru elaborarea Raportului Selecție 

(Intermediar/Final). 

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie realizat de angajații GAL, Comitetul 

de Selecţie va emite un Raport de Selecţie (Final/Intermediar), în care vor fi înscrise 

proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea 

acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru 

fiecare criteriu de selecţie. Raportul de Selecţie va fi publicat pe pagina web a GAL 

www.gal-dealurilesultanului.ro . În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei 

către solicitanţi.     

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost 

declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.  

Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a 

Raportului. 
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Termenul de analiza a unei contestaţii depuse pentru o măsură este de 30 zile de la 

depunerea contestaţiei. 

Comisia de Solutionare a Contestaţiilor întocmeşte un raport de contestaţii, pentru 

fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor si care va fi semnat de 

către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de Selecţie al GAL. 

 În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie 

(final), în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. În Raportul de Selecţie vor fi 

evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. 

GAL va publica pe pagina web proprie www.gal-dealurilesultanului.ro Raportul de 

Selecţie şi va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie. 

 

XII. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Pentru o obține informații detaliate ne puteți contacta de luni până vineri, de la 

8,30-16,30, la sediul GAL Dealurile Sultanului din Comuna Vișinești, nr. 77, județul 

Dâmbovița sau prin telefon la 0245.662.654/0787.508.655 sau prin e-mail la 

office@gal-dealurilesultanului.ro  

 

XIII. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre 

monitorizarea plăților): 

Odată cu depunerea proiectului, prin semnarea declarației pe propria răspundere, 

beneficiarul își ia angajamentul că: 

 va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate in cadrul proiectului, 

pentru toate cererile de plata aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificarii 

cu privire la confirmarea plații, in termen de maximum 5 zile. 

 va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dealurile Sultanului orice document 

sau informatie in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de 

monitorizare aferenti proiectului. 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului, 

Reprezentant legal, 

Rotaru Fabian 
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