ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
comuna Ernei, str. Principală nr. 439, județul Mureș
Tel. 0265-335371, Fax: 0265-335207
e-mail: leadermuresean@leadermuresean.ro

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ
ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
anunță
APELUL DE SELECTIE PROIECTE LEADER,

MĂSURA M6/6A
Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean

În scopul întocmirii unui proiect cu succes, vă rugăm să citiți cu atenție acest apel de
selecție, precum și documentația completă al depunerii candidaturilor, sau adresați-vă
grupului de lucru GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
www.leadermuresean.ro

Data lansării: 19 FEBRUARIE 2018
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2–M6/6A-03/ 19.02.2018
Depunerea proiectelor: 19 februarie – 23 martie 2018, ora 14.00
Fondul total disponibil pentru sesiunea februarie-martie: 103.818,95 EURO
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MĂSURA M6/6A – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul
GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
DESCRIEREA INTERVENŢIEI
Sprijinul acordat pentru investiții în dezvoltarea satelor pentru îmbunătățirea sau extinderea
Măsura M6/6A „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea micro – întreprinderilor pe teritoriul
GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean” se încadrează, conform Regulamentului
nr.(CE)1305/2013, art.19, în măsura 06 ”Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi
contribuie la domeniile de intervenție: 6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M6/6A:
Diversificarea și dezvoltarea economică a zonei;
Dezvoltarea serviciilor pentru populație;
Crearea de noi locuri de muncă;
Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor;
P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele
rurale;
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Diversificarea activităților economice în zonele rurale va deschide noi oportunități și posibilități
pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare; Diversificarea ofertelor
turistice.
Protecția mediului
Măsura promovează investițiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile
Valoarea adăugată a măsurii
Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol prin
înființarea și/sau dezvoltarea activităților neagricole din teritoriul GAL.
Măsura vizează încurajarea turismului rural, în zonele cu potențial turistic mai ridicat pe
teritoriul GAL.
Crearea de noi locuri de muncă.
Domeniile de diversificare acoperite în cadrul sub-măsurii sunt:
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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 nonagricole (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 servicii1 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.

Modul de acoperire a teritoriului: Această măsură acoperă întregul teritoriu al microregiunii.
Beneficiari direcți:



Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐
ups) din teritoriul GAL;
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 în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi
şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Condiții minime de acordare a sprijinului
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute
prin sub-măsură;
 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) în
teritoriul GAL;
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea
investiţiei;
 Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentaţii tehnico-economice;
 Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL;
 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în
dificultate;
 Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu
legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR.
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ATENȚIE! Solicitanții, precum și proiectul trebuie să respecte criteriile de selecție, cerințele
de eligibilitate și conformitate descrise în Ghidul Solicitantului. Punctarea proiectelor se va
face conform tabelului din Apelul de selecție întocmit de către GAL ”Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean”
Vă rugăm, citiți cu atenție Ghidul Solicitantului, care se completează cu Apelul de selecție
pentru măsura M6/6A al GAL ”Asociația LEADER Parteneriat Mureșean”.
Pentru informații detaliate Vă rugăm să vă adresați aparatului tehnic al asociaţiei.

FINANŢARE :
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 70% - 90%
Valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro. Co-finanţarea proiectelor se va realiza din
surse proprii, linii de credit, credite bancare.
Sprijinul public (comunitar şi naţional)
i.
70 % din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 60.000 Euro/proiect
ii. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri:
o pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi agro-turism;
o pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor
activităţi neagricole
DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele pot fi depuse în intervalul 19 februarie – 23 martie 2018, în fiecare zi lucrătoare, între
orele 10.00 - 14.00, la sediul GAL” Asociatia LEADER Parteneriat Mureșean” Ernei nr. 439.
Termenul limită de depunere este 23 martie 2018, ora 14.00.
COMPONENTA COMITETULUI DE SELECTIE A PROIECTELOR:
Comitetul de selecție a proiectelor este format din 7 membrii, toți aparținând spațiului rural ,
astfel:
2 reprezentanţi ai administraţiei publice
4 reprezentanţi ai societăţii civile.
1 reprezentant al sectorului privat
MODALITATEA DE DESFĂURARE A PROCESULUI DE SELECTIE A PROIECTELOR:
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza
căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție:
-

Principiul numărului locurilor de muncă nou create;
Principiul sectorului prioritar;
Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente prin activități neagricole;
Principiul stimulării activităților turistice în zonele cu potențial turistic mai ridicat pe
teritoriul GAL;
Principiul utilizării energiei produsă din surse regenerabile.
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie mai sus
menţionate, iar sistemul de punctare este următorul:
Nr.
Principii de
Criterii de selecţie
Punctaj
Observații
Crt.
selecţie

1.

Principiul numărului
locurilor de muncă
nou create;
Punctaj maxim 25 p.

2.

Principiul sectorului
prioritar;
Punctaj maxim 30 p

3.

Principiul
diversificării
activității agricole a
fermelor existente
prin activități
neagricole;

1.1 Minim 1 loc de muncă
creat
1.2 Între 2 și 5 locuri de
muncă create
1.3 Peste 5 locuri de
muncă create
2.1. Proiecte ce vizează
activități de producție,
servicii medicale, sanitarveterinare.
2.2. Proiecte ce vizează
servicii, altele decât cele
menționate la pct. 2.1.
2.3. Proiecte ce vizează
activități de agroturism.

Diversificarea activității
agricole a fermelor
existente prin activități
neagricole;

10 p
20 p

Pentru a se acorda punctaj
la acest criteriu acest aspect
trebuie să fie prevăzut și
descris în SF/DALI.

25 p

Se acordă punctaj numai la
unul din cele trei criterii.

30 p

Pentru a se acorda punctaj
la acest criteriu acest aspect
trebuie să fie prevăzut și
descries în SF/DALI.

20 p
10 p

20 p

Se acordă punctaj numai la
unul din cele trei criterii.

Pentru a se acorda punctaj
la acest criteriu acest aspect
trebuie să fie prevăzut și
descris în SF/DALI. Se va
verifica codurile CAEN
existente și cele propuse
prin proiect.

Punctaj maxim 20 p.
Principiul stimulării
activităților turistice
în zonele cu potențial
turistic mai ridicat pe
teritoriul GAL;
Punctaj maxim 15 p
4.

Proiecte care își propun
activități turistice în
zonele cu potențial turistic
mai ridicat pe teritoriul
GAL.
Vor fi punctate proiectele
care se dezvoltă în zone cu
potențial turistic ridicat,
dar insuficient dezvoltate
din punct de vedere
turistic, în conformitate cu
Ordonanţa de Urgenţă nr.
142 din 28 octombrie
2008 privind aprobarea
Planului de amenajare a
teritoriului național
Secţiunea a VIII - a - zone
cu resurse turistice, cu

Pentru a se acorda punctaj
la acest criteriu acest aspect
trebuie să fie prevăzut și
descris în SF/DALI.

15 p
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modificările și
completările ulterioare.

5.

Principiul utilizării
energiei produsă din
surse regenerabile
Punctaj maxim 10 p

Proiecte care își propun
acțiuni de utilizare a
energiei produse din surse
regenerabile
TOTAL

10 p

Pentru a se acorda punctaj
la acest criteriu acest aspect
trebuie să fie prevăzut și
descris în SF/DALI.

100 PUNCTE

Pentru această măsură pragul minim este de: 20 puncte, prag sub care niciun proiect nu poate intra
la finanţare.

ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie,
atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru
care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii
obligatorii.
În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada
de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau
beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate
de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina
beneficiarului, la dispoziţia AFIR.
Criterii de departajare: Pentru cererile de finantare aferente măsurii M6/6A, selecţia se face în
ordinea crescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. Pentru proiectele cu acelaşi
punctaj, departajarea se va face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în
ordine descrescătoare.
Selecția proiectelor se efectuează de către Grupul de Acțiune Locală (GAL) al GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean. Se va acorda atenție deosebită proiectelor inovative, de exemplu: soluții noi
la probleme vechi, introducerea și dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piață, modernizarea
activităților tradiționale prin aplicarea de tehnologii noi etc. Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
va întocmi și completa „Fișa de verificare a criteriilor de selecție” care cuprinde toate criteriile de
selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului. După încheierea primei etape de verificare și selecție a
proiectelor, GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean va publica pe pagina proprie de web
„www.leadermuresean.ro” Raportul de Selecție (Intermediar, sau Final, dacă este cazul) și va
înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror
proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații, începând din momentul publicării Raportului de
Selecţie Intermediar pe site-ul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean. Aplicanţii care au depus
proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării
(sau 7 zile de la afișarea pe site) privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a depune contestaţii
cu privire la rezultatul evaluării. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Asociația Leader
Parteneriat Mureșean în baza unei proceduri interne proprii. După încheierea procesului de evaluare
și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție final și va înștiința solicitanții
asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.
CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE
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Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în
cadrul Ghidului Solicitantului
Cerintele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:
Solicitantul va depune 2 exemplare din Dosarul cererii de finanţare, una în original și o copie pe
suport de hârtie și 2 în format electronic (cd/dvd). Este recomandat să existe încă o copie care va
rămâne la beneficiar. Dosarul cererii de finanţare conţine cererea de finanţare însoţită de anexele
tehnice şi administrative conform listei documentelor, îndosariat astfel încât să nu permită detaşarea
şi/sau înlocuirea documentelor.
Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard.
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor
suport în alta ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de
finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.
Precizări privind acţiunile eligibile:


Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:

o fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de
hârtie şi carton;
o fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
o activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
o industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi
echipamente;
o 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:

o servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
o servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
o servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
o activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
o 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.
 Investiții în proiecte de activități de agrement
 Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete)
în vederea comercializării.



DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR
Documentele necesare sunt disponibile în format electronic pe site-ul www.leadermuresean.ro, sau
pot fi solicitate la sediul Asociației: Ernei, nr. 439. Tel. 0265-335371. Program de lucru cu publicul:
Luni – Vineri: 10-14.
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Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea
proiectului sunt:
1. a). Studiul de Fezabilitate, (Anexa 2 din Ghidul solicitantului), pentru proiectele care
prevăd construcții-montaj sau Memoriu Justificativ (Anexa Memoriu justificativ)
pentru proiectele fără construcții-montaj.
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),

- 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

2.1 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

2.2 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit
(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;
Sau

2.3 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor
care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

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:
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de
înscrisurile

a)

Dreptul de proprietate privată

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 resjudecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
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b)

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;
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.
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)
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sau

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

Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public.
Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat
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
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).
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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.
20. „Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate
plățile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar,
precum și toate modificările aduse proiectului selectat, în perioada de
monitorizare/valabilității contractului de finanțare.”
21. Document de la APIA cu codul unic de înregistrare.

22. Alte documente (după caz).
Atentie! In categoria “Alte documente” se incadrează şi Acordul administratorului/custodelui
pentru ariile naturale protejate, in cazul in care activitate apropusă prin proiect impune.
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ANUNTAREA REZULTATELOR
Toți solicitanții care au înregistrat proiecte la Secretariatul GAL vor fi informați cu privire la
rezultatele selecției. Anunțarea rezultatelor se va face prin afișare la sediul GAL și pe pagina web a
asociației. Beneficiarii vor primi o notificare scrisă, prin care vor fi informați cu privire la selectarea
sau respingerea proiectului propus.
PERSOANE DE CONTACT: PETER Hunor, expert tehnic evaluare proiecte tel 0740-659976, BABO
Melinda, expert tehnic monitorizare 0745-054154.

Președinte GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
KOLCSAR GYULA
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