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Anunţ privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru  

Măsura 2 / 6A „INVESTIȚII ÎN ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-

AGRICOLE ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI” 

Sesiunea 1 / 2018 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 30.07.2018; 

 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 03.09.2018, ora 1600; 

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

Proiectele se depun la Sediul GAL Codrii Bucovinei, în localitatea Zvoriștea, la sediul 

Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava, de luni până 

vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00; 

 

4. Fondurile disponibile pentru măsura M2/6A 338.416,23 euro, din care 150.000,00 

euro alocați pentru prezenta sesiune. 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect va fi de maxim 50.000,00 euro pentru servicii, altele decat activitățile 

turistice și de maxim 100.000 euro pentru activități turistice și de producție; 

- Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de 

euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii 2 

din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro; 

- Intensitatea sprijinului nu poate depasi intensitatea aprobata de catre DGDR AM 

PNDR pentru masura în cauza, prin aprobarea SDL, astfel: 

o 75% pentru servicii, altele decat activitati turisitice; 

o 85% pentru activitati turisitice; 

o 90% pentru activitati productive; 

  

5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 

editabilă) este publicată pe site-ul www.galcodriibucovinei.ro și la sediul Asociației 

GAL „Codrii Bucovinei”; 

 

6. 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 sunt:  
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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. 
 
Important!  
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. 
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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). 
 
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  
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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 

mailto:galcodriibucovinei@gmail.com


 
 
 
 

ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI” 
Cu sediul în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și  

al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava 
Tel. 0230.340.209 / 0786.743.503/ 0753.036.012 / Fax. 0230.340.209 

Email: galcodriibucovinei@gmail.com 
Autorizație de funcționare nr.104/13.09.2016 

5 
 

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.  
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. 
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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 6.1 din 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).  

mailto:galcodriibucovinei@gmail.com


 
 
 
 

ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI” 
Cu sediul în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și  

al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava 
Tel. 0230.340.209 / 0786.743.503/ 0753.036.012 / Fax. 0230.340.209 

Email: galcodriibucovinei@gmail.com 
Autorizație de funcționare nr.104/13.09.2016 

7 
 

 
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) 
 
23. Declarație pe propria răspundere a solicitantului de raportare către GAL (Anexa 4 din 
Ghidul solicitantului). 
 
24. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal 
 
25.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. 

 

In vederea punctarii criteriilor de selectie, solicitantul trebuie sa depuna 

urmatoarele documente justificative: 

Nr.crt. Criteriu de selecție 

Documente care se vor verifica și 

care trebuie să le depună 

solicitantul 

1 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care 

utilizează energia produsă din surse 

regenerabile 

Verificarea se face în baza 

informațiilor din Doc.1 Studiul de 

fezabilitate. 

Se verifică dacă prin proiect sunt 

propuse pentru achizitionare 

echipamente/instalatii care produc 

energie din surse regenerabile.  

Se acordă puntaj doar dacă 

echipamente/instalațiile propuse a 

fi achiziționate prin proiect 

reprezintă cel puțin 20% din 
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valoarea eligibilă a proiectului. 

2 

Sunt prioritizate la selectie proiectele 

solicitantilor care au beneficiat de finantare 

prin masura M1/6C si proiectele solicitantilor 

care au beneficiat de finantare prin masura 

M6/2A si care beneficiaza de banda larga prin 

masura M1/6C 

Se verifică în Registrul proiectelor 

dacă solicitantul a beneficiat de 

sprijin prin M1/6C si proiectele 

solicitantilor care au beneficiat de 

finantare prin masura M6/2A si 

care beneficiaza de banda larga 

prin masura M1/6C 

3 Asociat unic sa aiba varsta pana in 40 ani 

Verificarea se face în baza 

informațiilor de la pct. B2-Informatii 

privind solicitantul din Cererea de 

finanțare și în baza informațiilor din 

Doc. 5 Copia actului de identiate 

pentru reprezentantul legal de 

proiect. 

Se verifică dacă solicitantul are 

vârsta de până la 40 de ani inclusiv 

(până cel mult cu o zi înainte de a 

împlini 41 de ani)  la data depunerii 

cererii de finanţare. 

4 
Investitia propusa conduce la cresterea cifrei 

de afaceri 

Se verifică dacă prin STUDIUL de 

FEZABILITATE Anexa 2 Proiectii 

financiare si indicatori financiari 

este demonstrată creșterea cifrei de 

afaceri din activitatea propusă prin 

proiect începând cu anul 1 după 

finalizarea implementării 

proiectului. Puntajul se va acorda 

atât firmelor existente cât și 

firmelor nou înființate (statup) dacă 

îndeplinește condiția specificată mai 

sus. 
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5 Proiecte care propun solutii inovative 

Se verifică în Doc 1 Studiul de 

fezabilitate dacă investiția propusă 

include elemente cu caracter 

inovativ, conform clarificărilor de 

mai jos. 

Inovarea este o activitate din care 

rezultă un produs, bun sau serviciu, 

nou sau semnificativ îmbunătățit 

sau un proces nou sau semnificativ 

îmbunătățit, o metodă nouă de 

marketing sau o metodă nouă 

organizațională în practicile de 

afaceri, în organizarea locului de 

muncă sau în relațiile externe. 

Inovarea este bazată pe rezultatele 

unor tehnologii noi, pe noi 

combinații ale tehnologiei existente 

sau pe utilizarea altor cunoștințe 

obținute de întreprindere. 

Inovarea de produs (bun sau 

serviciu) reprezintă introducerea 

unui bun sau a unui serviciu, nou 

sau semnificativ îmbunătățit în 

privința caracteristicilor sau 

modului său de folosire (aceasta 

poate include îmbunătățiri 

semnificative în privința 

specificațiilor tehnice, 

componentelor și materialelor, 

software-ului incorporat, ușurinței 

de utilizare sau a altor caracteristici 

funcționale) 

Produsele inovate pot fi noi pentru 

piață sau noi numai pentru 

întreprindere. O întreprindere poate 

avea inovare de produs chiar dacă 

acesta nu este nou pentru piață, dar 
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este nou pentru întreprindere. 

Inovarea de proces reprezintă 

implementarea unei metode noi sau 

semnificativ îmbunătățite de 

producție sau livrare (acestea pot 

include schimbări semnificative de 

tehnici, echipamente și/ sau 

software), cu scopul de reducere a 

costurilor unitare de producției și 

distribuției, să îmbunătățească 

calitatea, să producă sau să 

distribuie produse noi sau 

îmbunătățite semnificativ. 

De asemenea, o întreprindere poate 

avea inovare de proces, chiar dacă 

ea nu este prima care a introdus 

procesul pe piață. 

(Sursa: Guidelines for collecting and 

interpreting innovation data, ediția 

a 3a - OSLO MANUAL, OECD, 

European Commission, Eurostat, 

2005) 

6 

Intreprinderile din domeniul non-agricol care 

deservesc populatia din mai mult de doua UAT 

din GAL 

Se acordă punctaj daca investiția 

deservește populația din mai mult 

de două UAT din GAL Codrii 

Bucovinei. 

Se verifică informațiile prezentate 

în cadrul Studiului de fezabilitate. 
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7 

Suma nerambursabilă acordată va respecta 

condiţia crearii de noi locuri de muncă astfel: 

- pentru maxim 35.000 Euro = 1 loc de muncă; 

- pentru 100.000 Euro şi peste se vor crea 

minim 3 locuri de muncă; 

 

Observații: 

Pentru fiecare loc de muncă nou creat se va 

acorda 10 puncte cu respectarea condițiilor de 

mai sus.  

Pentru proiectele cu valoarea cuprinsă între 

35.001 Euro și 99.999 Euro se vor creea minim 

2 locuri de muncă. 

Se verifică în Studiul de fezabilitate 

dacă solicitantul intenționează să 

creeze locuri de muncă. 

Se verifica in cererea de finantare 

daca beneficiarul a completat in 

sectiunea Indicatori de monitorizare 

faptul ca prin proiect vor fi create 

locuri de munca. 

 

 

7. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora;   

 

Cerinte de eligibilitate: 

➢ EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Documente verificate: 

Cererea de Finanțare – Secțiunea B1 

Doc.6. Certificat de inregistrare eliberat de ORC (CUI)/ 6.1 Hotarare judecatoreasca/ 6,.2 Act 

constitutiv/ 

Doc 10 - Declaratie incadrare in IMM-uri 

 Doc. 11 - Declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele minimis 

➢ EG2 - Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 

sprijinite (în categoria investițiilor non-agricole) 

Documente verificate: 

Anexa 7.1 si 7.2 Lista codurilor  CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M2 

Doc.1 Studiu de fezabilitate 

Doc 1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente.  

Doc. 1. c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
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Doc.3 Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 

realizate investiţiile in functie de tipul proiectului 

Doc. 14. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd 

construcţii (noi, extinderi sau modernizări) 

Doc. 4 Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 

hectar sau  

Doc.1 Studiu de fezabilitate, pentru proiecte cu lucrări de construcţii si/sau montaj, întocmit 

conform conţinutului cadru pentru solicitanţii privati asa cum este prezentat in anexa la 

Ghidul solicitantului. 

Doc. 15 Aviz specific privind amplasamentul si funcţionarea obiectivului eliberat de ANT 

pentru constructia/ modernizarea sau extinderea structurilor de primire agro-turistice, după 

caz . 

Doc. 16 Certificat de clasificare eliberat de  ANT pentru structura de primire agro-turistica 

respectiva (in cazul modernizării/extinderii). 

➢ EG3 - Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL 

Documente verificate: 

Doc1 Studiul de fezabilitate 

Doc3 Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 

realizate investiţiile 

➢ EG4 - Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în 

teritoriul GAL; 

Documente verificate: 

Doc.1 Studiul de fezabilitate 

Doc.3 Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 

realizate investiţiile,  

Doc.14 Certificat de urbanism/Autorizatie de construire, după caz 

Declaratie ca isi va deschide punct de lucru 

➢ EG5 - Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

Documente verificate: 

 Declaraţie partea F a cererii de finantare că solicitantul în urma primirii Notificării 

beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare va prezenta dovada cofinanţării, precum 

şi blocarea a 50% din această sumă, în cazul în care se prezintă extrasul de cont. 

➢ EG6 - Solicitantul se obliga sa creeze loc/locuri de munca pe perioada de cel putin 1 an; 

Documente verificate: 

Cererea de finantare, secțiunea Indicatori de Monitorizare; 
Doc.1 Studiu de fezabilitate 

➢ EG7 - Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentații tehnico-economice; 

Documente verificate: 
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Doc.1- Studiul de fezabilitate  

Doc.2-Situatii financiare 

Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului 

➢ EG8 - Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conform legislatiei in vigoare; 

Documente verificate: 

Doc. 2.Situaţiile financiare (bilanţ -  formular 10,  cont de profit şi pierderi - formular 20 şi 

formularele  30 şi 40)  

Doc. 17 Declaraţia  pe propria raspundere cu privire la neîncadrarea în categoria 
firme în dificultate 

➢ EG9- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin 

fișa măsurii din SDL; 

Documente verificate: 

Anexa 7.1 si 7.2 Lista codurilor  CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M2 

Doc.1 Studiu de fezabilitate 

➢ EG10 - Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020. 

Documente verificate: 

Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. 
➢ EG 11 - Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară; 

Documente verificate: 

-Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR) prin însușirea secțiunii F. - 

Declarației pe propria răspundere a solicitantului din cadrul formularului cererii de finanțare 

Anexa nr.1. 

Verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare la GAL – etapa nr.2 ((conditiilor de eligibilitate 
și efectuarea vizitei în teren (doar pentru proiecte ce propus modernizări)) - metodologie 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează prima dată de către GAL Codrii Bucovinei. 

Aceasta se realizează pe baza „Fişei de verificare a eligibilităţii” secţiunea II aferentă 

eligibilităţii. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

▪ Verificarea eligibilităţii solicitantului 

▪ Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiţiei 

▪ Verificarea bugetului indicativ al proiectului şi a tuturor documentelor anexate.  
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Această verificare este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 

ATENŢIE!  

GAL Codrii Bucovinei îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii suplimentare, 

dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată că este necesar. 

 

La verificarea eligibilităţii de către GAL Codrii Bucovinei, în situaţia în care sunt criterii de 

eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, evaluatorul poate cere informaţii 

suplimentare în următoarele cazuri:  

a. în cazul în care documentaţia tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate/Documentatia 

de Avizare pentru Lucrari de Intervenţii, etc.) conţine informaţii insuficiente pentru 

clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori, 

faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare.  

b. în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de 

Carte funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.  

c. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile 

respective.  

d. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) 

există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este 

facută corect.  

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 

 

Pentru proiectele de investiții în etapa de evaluare a eligibilității, experții GAL pot realiza vizite pe 

teren, dacă se consideră necesar pentru proiecte ce propun modernizări, completând fișa GE 3.1 Fisa 

de verificare pe teren. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de 

finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.  

 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

Selectia proiectelor de se va face în conformitate cu Cap. XI al SDL “Procedura de 

evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”, aprobată de către DGDR AM 

PNDR, astfel: 
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Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie (CS), format din 

membrii GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula 

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 

selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul 

privat şi societate civilă. Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a 

strategiei grupurilor de actiune locală, este reprezentat de Comitetul de selectie a 

proiectelor format din 7 membrii titular si 7 membrii supleanti. Daca unul dintre proiectele 

depuse pentru selectie apartine unuia dintre membrii comitetului de selectie, 

persoana/organizatia in cauza nu are drept de vot si nu va participa la  intalnirea comitetului 

respective, va fi inlocuit cu un membru supleant. Pentru transparenţa procesului de selecţie 

a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi 

monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AMPNDR. 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CS) (3 membrii titular si 3 membrii 

supleanti) reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati privind solutionarea 

contestatiilor adresate de beneficiarii care nu sunt multumiti de rezultatele procesului de 

selectie. Atat Comitetul de Selectie cat si Comisia de Contestatii sunt organizate si 

functioneaza in conformitate cu ROF GAL. Acestea isi desfasoara activitate pe intreaga 

perioada de implementare a SDL si raspund solidar in fata AGA.  

Contestațiile se depun în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării 

rezultatului evaluarii proiectului și publicării pe site-ul GAL a raportului evaluare. 

Contestațiile se depun la Sediul GAL Codrii Bucovinei, în localitatea Zvoriștea, la 

sediul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava, între orele 

08:00 – 16:00 de luni până vineri. Contestațiile se soluționează în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la data înregistrării lor la GAL publicându-se raportul de contestații pe site-ul 

GAL. Solicitanții vor primi notificări cu privire la rezultatul contestațiilor. 

Obligatiile Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor: 

a. respectarea ROF si participarea la lucrarile si sedintele la care sunt invitati,  

b.  luarea deciziilor cu unanimitate de voturi, in caz contrar se respecta regula “dublului  

cvorum”  

c. respecatarea mecanismului privind evitarea posibilelor conflicte de interes 

d.  de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor; 
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Primirea proiectelor se face la sediul GAL, prin inregistrarea acestora in registrul 

Cererilor de Finantare.  

Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre expertii evaluator în următoarele 

termene:  

1) Conformitatea în maxim 48 de ore  de la data înregistrării cererii de finanțare la GAL; 
2) Eligibilitatea și criteriile de selectie în maxim 30 de zile încheierea sesiunii de primire a 

proiectelor; 
Acestia verifica aspecte legate de conformitatea, eligibilitatea si indeplinirea 

criteriilor de selectie pentru toate proiectele inregistrate. Daca se considera necesar, expetii 

pot solicita documente/ informatii suplimentare.  

 

Perioada maximă de evaluare și selecție a proiectelor depuse va fi de 60 de zile 

lucrătoare de la data încheierii sesiunii. 

 

 

9. 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.  

Proiectele prin care se solicita finantare prin intermediul GAL Codrii Bucovinei sunt selectate în 

baza principiilor de selecție menționate în fișa măsurii din cadrul SDL, astfel: 

Pentru această măsură pragul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanțare. 

Nr.crt. Criteriu de selecție Puntaj 

Observații despre 

modalitatea de acordare a 

punctajului 

1 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele 

care utilizează energia produsă din surse 

regenerabile 

5 puncte 

Verificarea se face în baza 

informațiilor din Doc1 Studiul 

de fezabilitate. 

Se verifică dacă prin proiect 

sunt propuse pentru 

achizitionare 

echipamente/instalatii care 

produc energie din surse 

regenerabile.  

mailto:galcodriibucovinei@gmail.com


 
 
 
 

ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI” 
Cu sediul în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și  

al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava 
Tel. 0230.340.209 / 0786.743.503/ 0753.036.012 / Fax. 0230.340.209 

Email: galcodriibucovinei@gmail.com 
Autorizație de funcționare nr.104/13.09.2016 

17 
 

Se acordă puntaj doar dacă 

echipamente/instalațiile 

propuse a fi achiziționate 

prin proiect reprezintă cel 

puțin 20% din valoarea 

eligibilă a proiectului. 

2 

Sunt prioritizate la selectie proiectele 

solicitantilor care au beneficiat de 

finantare prin masura M1/6C si 

proiectele solicitantilor care au beneficiat 

de finantare prin masura M6/2A si care 

beneficiaza de banda larga prin masura 

M1/6C 

20 puncte 

Se verifică în Registrul 

proiectelor dacă solicitantul a 

beneficiat de sprijin prin 

M1/6C si proiectele 

solicitantilor care au 

beneficiat de finantare prin 

masura M6/2A si care 

beneficiaza de banda larga 

prin masura M1/6C 

3 Asociat unic sa aiba varsta pana in 40 ani 30 puncte 

Verificarea se face în baza 

informațiilor de la pct. B2-

Informatii privind solicitantul 

din Cererea de finanțare și în 

baza informațiilor din Doc. 5 

Copia actului de identiate 

pentru reprezentantul legal 

de proiect. 

Se verifică dacă solicitantul 

are vârsta de până la 40 de 

ani inclusiv (până cel mult cu 

o zi înainte de a împlini 41 de 

ani)  la data depunerii cererii 

de finanţare. 

4 
Investitia propusa conduce la cresterea 

cifrei de afaceri 
5 puncte 

Se verifică dacă prin STUDIUL 

de FEZABILITATE Anexa 2 

Proiectii financiare si 

indicatori financiari este 

demonstrată creșterea cifrei 

de afaceri din activitatea 

propusă prin proiect 
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începând cu anul 1 după 

finalizarea implementării 

proiectului. Puntajul se va 

acorda atât firmelor 

existente cât și firmelor nou 

înființate (statup) dacă 

îndeplinește condiția 

specificată mai sus. 

5 Proiecte care propun solutii inovative 5 puncte 

Se verifică în Doc 1 Studiul 

de fezabilitate dacă 

investiția propusă include 

elemente cu caracter 

inovativ, conform 

clarificărilor de mai jos. 

Inovarea este o activitate din 

care rezultă un produs, bun 

sau serviciu, nou sau 

semnificativ îmbunătățit sau 

un proces nou sau 

semnificativ îmbunătățit, o 

metodă nouă de marketing 

sau o metodă nouă 

organizațională în practicile 

de afaceri, în organizarea 

locului de muncă sau în 

relațiile externe. Inovarea 

este bazată pe rezultatele 

unor tehnologii noi, pe noi 

combinații ale tehnologiei 

existente sau pe utilizarea 

altor cunoștințe obținute de 

întreprindere. 

Inovarea de produs (bun sau 

serviciu) reprezintă 

introducerea unui bun sau a 

unui serviciu, nou sau 

semnificativ îmbunătățit în 
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privința caracteristicilor sau 

modului său de folosire 

(aceasta poate include 

îmbunătățiri semnificative în 

privința specificațiilor 

tehnice, componentelor și 

materialelor, software-ului 

incorporat, ușurinței de 

utilizare sau a altor 

caracteristici funcționale) 

Produsele inovate pot fi noi 

pentru piață sau noi numai 

pentru întreprindere. O 

întreprindere poate avea 

inovare de produs chiar dacă 

acesta nu este nou pentru 

piață, dar este nou pentru 

întreprindere. 

Inovarea de proces 

reprezintă implementarea 

unei metode noi sau 

semnificativ îmbunătățite de 

producție sau livrare (acestea 

pot include schimbări 

semnificative de tehnici, 

echipamente și/ sau 

software), cu scopul de 

reducere a costurilor unitare 

de producției și distribuției, 

să îmbunătățească calitatea, 

să producă sau să distribuie 

produse noi sau îmbunătățite 

semnificativ. 

De asemenea, o întreprindere 

poate avea inovare de 

proces, chiar dacă ea nu este 

prima care a introdus 
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procesul pe piață. 

(Sursa: Guidelines for 

collecting and interpreting 

innovation data, ediția a 3a - 

OSLO MANUAL, OECD, 

European Commission, 

Eurostat, 2005) 

6 

Intreprinderile din domeniul non-agricol 

care deservesc populatia din mai mult de 

doua UAT din GAL 

5 puncte 

Se acordă punctaj daca 

investiția deservește 

populația din mai mult de 

două UAT din GAL Codrii 

Bucovinei. 

Se verifică informațiile 

prezentate în cadrul Studiului 

de fezabilitate. 

7 

Suma nerambursabilă acordată va 

respecta condiţia crearii de noi locuri de 

muncă astfel: 

- pentru maxim 35.000 Euro = 1 loc de 

muncă; 

- pentru 100.000 Euro şi peste se vor crea 

minim 3 locuri de muncă; 

 

Observații: 

Pentru fiecare loc de muncă nou creat se 

va acorda 10 puncte cu respectarea 

condițiilor de mai sus.  

Pentru proiectele cu valoarea cuprinsă 

între 35.001 Euro și 99.999 Euro se vor 

creea minim 2 locuri de muncă. 

Maxim 30 de 

puncte 

Se verifică în Studiul de 

fezabilitate dacă solicitantul 

intenționează să creeze 

locuri de muncă. 

Se verifica in cererea de 

finantare daca beneficiarul a 

completat in sectiunea 

Indicatori de monitorizare 

faptul ca prin proiect vor fi 

create locuri de munca. 

 TOTAL 100 de puncte  
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Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție 

de valoarea eligibilă a proiectelor.  

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea 

acestora se va face în ordinea următoarelor priorități:  

1. Proiecte care deservesc o populație cât mai mare;  

2. Proiecte care crează mai multe locuri de muncă; 

 

Atentie! 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 

Cererea de finanțare.  

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:  

Anunțarea rezultatelor procesului de selectie pentru cererile de finanțare depuse în 

cadrul acestei sesiuni se face după data aprobării Raportului de Selecție Final de către 

Comitetul de Selecție al Asociației GAL Codrii Bucovinei, prin afișarea Raportului de Selecție 

Final la sediul GAL, pe site, și prin Notificarea Solicitanților. 

 

11. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntata mai sus din 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociației GAL Codrii Bucovinei sunt cuprinse în 
„GHIDUL SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Masurii 2, care este publicat pe site-ul 
www.galcodriibucovinei.ro . 

G.A.L. Codrii Bucovinei vă pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de 
luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul din localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și al 
Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava. Ne puteţi contacta la numerele de 
telefon 0230.340.209/ 0786.743.503/0753.036.012, fax.0230.340.209, 
email:galcodriibucovinei@gmail.com. 
 

 

12. Alte informatii relevante: 

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii 

lansate de GAL. Vă asteptăm la sediul G.A.L. Codrii Bucovinei deschis de luni până vineri, de 

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


 
 
 
 

ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI” 
Cu sediul în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și  

al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava 
Tel. 0230.340.209 / 0786.743.503/ 0753.036.012 / Fax. 0230.340.209 

Email: galcodriibucovinei@gmail.com 
Autorizație de funcționare nr.104/13.09.2016 

22 
 

la 8.00-16.00, în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei 

Zvoriștea, județul Suceava.  

 

Manager GAL- dl. Romeo Stefancu: Tel. 0786.743.503 

Expert Tehnic – dl. Florin Eremiciuc: Tel. 0744.790.488 
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