
 

 

-Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte- 
 
 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiect: M5/6A/2 
 

Data publicării:07.02.2018 
 
Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI anunță lansarea, 
în perioada 07.02.2018-09.03.2018, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare 
pentru Măsura 5/ 6A- ”Dezvoltarea activităților non- agricole”.  
 

I. Data lansării apelului de selecție: 07.02.2018 

 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 09.03.2018 

 

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

 

Proiectele se depun la Biroul G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului, din Comuna Crasna, 
Județul Sălaj. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 07.02.2018- 
09.03.2018, de luni până vineri în intervalul orar 09:00-14:00. 
 
Data limită de primire a proiectelor este: 09.03.2018, ora 14:00. 
 
Dosarele Cererilor de Finanțare se depun personal de către responsabilul legal, așa 
cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit 
al responsabilului legal, prin procura legalizată, în original. Proiectele primite prin 
orice alte mijloace decât cele menționate mai sus vor fi returnate, fără a intra în 
procesul de evaluare. 
Depunerea proiectelor este continuă, până la sfârșitul sesiunii sau  până la atingerea 
sumei de 200% a fondurilor alocate pentru această măsură. Depunerea continuă a 
proiectelor în cadrul sesiunii aferente submăsurii se oprește atunci când valoarea 
publică totală a proiectelor depuse ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii. 
 

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 

Măsura 5/ 6A sunt: 

• Persoane fizice autorizate sau membrii unor gospodării agricole care își 

diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-

agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în 

microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice 

neautorizate. 



 

 

• Cooperativă agricolă de grad 1 (înființată în baza Legii nr. 566/2004) de 

exploatare și gestiune a terenurilor agricole și a efectivelor animale; 

• Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți  cooperative 

meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înființate în baza legii nr. 1/2005), 

care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înființarea de activități non-

agricole; 

• Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Întreprindere individuală (înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Întreprindere familială (înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza legii nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare); 

• Societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza legii nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare); 

• Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza legii nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

• Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza legii nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare); 

• Societate cu răspundere limitată  - SRL ((înființată în baza legii nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare); 

• Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/1990, cu 

modificările și completările ulterioare); 

• Societate agricolă (înființată în baza legii nr. 36/1991) cu modificările și 

completările ulterioare); 

• Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat și funcționează 

în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 

160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar; 

• Medicul uman cu drept de liberă practică organizat și funcțional în cadrul unui 

cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 

privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. 

 

Beneficiarii indirecți : Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui 

loc de muncă. 

 

Atenție! În cadrul sub-măsurii 5/6A, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat. 

 

Finanțările sunt accesibile doar pentru investiții propuse pe teritoriul Grupului de 
Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, format din 13 comune: Agrij, Balc, 



 

 

Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău, 
Pericei, Valcău de Jos, Vârșolț.  
 

V. Fondul disponibil- alocat în această sesiune: 

Contribuția publică totală a măsurii este de 91.043,51 EURO 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Intensitatea  sprijinului  nerambursabil  se  va  putea  majora  cu  20  puncte  

procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în 

următoarele cazuri: 

• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, 

sanitar-veterinare și agroturism; 

• pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unor activități non-agricole. 

 
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 35.000 EURO/proiect. 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin această măsură este de 
5.000 EURO, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 
 

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

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din 
măsurile SDL, se va utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii 
de Finanțare adaptate de G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului care pot fi accesate pe 
internet www.crasnabarcau.ro , (versiune editabilă) secțiunea Apeluri de selecție. 
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanțare (eliminarea, modificarea 
secțiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate aduce la 
respingerea Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 
 

VII. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare: 

• Studiul de Fezabilitate, întocmite conform legislației în vigoare respectiv 

HG 907/2016. 

• Situații financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - 

formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii 

proiectului înregistrate la Administrația Financiară 

• Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării 

investițiilor 

• Extras din Registrul agricol 

• Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect 

(asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru 

IF) 
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• Documente care atestă forma de organizare a solicitantului: 

• Hotărâre judecătorească 

• Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă 

• Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 

mici și mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)  

• Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea 

regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul 

solicitantului) 

• Certificat de urbanism pentru investiția propusă prin proiect/ Autorizație 

de construire pentru proiecte care prevăd construcții 

• Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat 

de ANT 

• Certificat de clasificare eliberat de ANT 

• Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea 

în categoria "firma în dificultate" 

• Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de 

servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)  

• 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 

• Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL 

Valea Crasnei și Barcăului toate plățile aferente proiectului selectat, ce 

vor fi efectuate de AFIR către beneficiar 

• Declarație prin care beneficiarul își dă acordul ca experții din cadrul GAL 

Valea Crasnei și Barcăului să realizeze activitatea de verificare și 

monitorizare, pe toată perioada de realizare și implementare a 

proiectului; 

• Alte documente (după caz).  

Aceste documente se vor prezenta la momentul încheierii contractului: 

• Document emis de ANPM pentru proiect 

• Cazier judiciar al reprezentantului legal 

• Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscal 

• Document emis de ANPM, în conformitate cu Protocolul AFIR-ANPM-GNM 

• Documente care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare a investiției 



 

 

• Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de 

identificare ale băncii și ale contului aferent proiectului FEADR 

• Document emis de DSP județeană 

• Document emis de DSVSA 

• Certificat de cazier fiscal al solicitantul 

 

VIII. Cerințele de conformitate și eligibilitate: 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească toate criteriile de conformitate 
și eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 5/6A, care pot 
fi consultat gratuit la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Crasnei și 
Barcăului, cu sediul în Comuna Crasna, nr. 13, Județul Sălaj, cât și pe pagina de 
web: www.crasnabarcău.ro . (inclusiv metodologia de verificare) 
 
Solicitantul depune Cererea de Finanțare cu anexele tehnice și administrative 
atașate, la secretariatul G.A.L. în trei exemplare (un original și două copii), pe 
suport de hârtie, însoțite de un CD, conținând dosarul scanat. În cele două dosare 
copie, pe documentele emise de alte autorități se va aplica ștampila ”Conform 
cu originalul” și semnătura solicitantului. 
 
Controlul conformității constă în verificarea Cererii de Finanțare: dacă este 
corect completată, prezentată pe suport de hârtie, și în format electronic și dacă 
anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un 
original și două copii, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul). 
 
Verificarea eligibilității tehnice și financiare este făcută pe baza documentelor 
provenite de la solicitant și constă în: 
 

• verificarea existenței documentelor depuse la Cererea de Finanțare;  

• verificarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului;  

• verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului. 

• verificarea bugetului indicativ al proiectului;  

• verificarea Studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate. 

 

IX. Procedura de selecție: 

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecție 
al proiectelor (CSP), format din membrii parteneriatului. CSP reprezintă 
organismul tehnic cu responsabilități privind evaluarea și selectarea pentru 
finanțare a proiectelor depuse la GAL Valea Crasnei și Barcăului, în conformitate 
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cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentant de 
G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului pentru perioada 2016- 2023.  
Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare în 
termen de maxim 90 de zile de la data încheierii Apelului de selecție, urmând ca 
Raportul de Selecție să se posteze pe site-ul Asociației. În aceeași dată, pe site-
ul Asociației, precum și la sediul acesteia va fi disponibil un comunicat de 
presă/anunț privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a 
contestațiilor, precum și modalitatea în care pot fi depuse contestații. 
 
X. Criteriile de selecție: 

Pentru această măsură pragul minim de selecție este de 30 puncte și reprezintă 
pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare. Toate proiectele 
eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos. 
Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor criterii de selecție: 
 

Criteriu 

selecție 

Criterii de selecție pentru Măsura M5/6A – 

 Investiții în activități non-agricole 

Punctaj 

CS1. Proiecte care demonstrează viabilitatea economică a investiției pe  baza 

prezentării unei documentații tehnico-economice; 

Maxim 20 

puncte 

 Proiecte care prin documentația tehnico-economică demonstrează o durată de 

recuperare a investiției < 3 ani 

20 puncte 

 Proiecte care prin documentația tehnico-economică demonstrează o durată de 

recuperare a investiției între 3-5 ani 

10 puncte 

CS2.  Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă  Maxim 50 

Proiecte care creează 1 loc de muncă.  40 puncte 

Proiecte care creează  mai mult de 1 loc de muncă. 50 puncte 

CS3. Transfer de domeniu din agricol în non-agricol 10 puncte 

Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel puțin PFA), care a 

desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și 

diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie 

realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data 

depunerii cererii de finanțare.  

* în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe acestuia 

 

CS4. Proiecte care contribuie la obiectivele transversalele Reg.(UE)  1305/2013 , 

climă, mediu, inovare. 

Max 20 

 Vor fi punctate proiectele care prevăd acțiuni concrete de climă și mediu 

prezentate și justificate în Studiul de Fezabilitate. 

10 



 

 

 Vor fi punctate proiectele care prevăd acțiuni concrete de inovare prezentate și 

justificate în Studiul de Fezabilitate. 

10 

TOTAL 100 puncte 

 
 

 

Evaluatorii desemnați vor verifica punctajul în baza criteriilor de selecție sus 
menționate conform Cererilor de Finanțare și Anexelor depuse de către potențialii 
beneficiari, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, care se 
regăsește pe site-ul www.crasnabarcau.ro . 
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție 

de următoarele priorități:  

1. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă ca urmare a implementării 

lor; 

2. Proiecte care vizează acțiuni inovative 

 
XI. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) 

 

G.A.L. va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; 
transmiterea se realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal - cu 
semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. 
În cazul proiectelor neselectate notificările transmise solicitanților vor conține 
motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor 
menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut 
pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a 
contestațiilor. 
 

XII. Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Detalii referitoare la desfășurarea sesiunii puteți obține la numărul de telefon: 
0260-636.066/0786-227-223  sau pe adresa de e-mail: info@crasnabarcau.ro , dar 
și la sediul Grupului de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, de luni până 
vineri între orele 08:00 - 16:00, unde puteți solicita în mod gratuit informații 
despre măsură și ghidul măsurii. 
 
XIII. Alte informații: 

Beneficiarul va depune la secretariatul G.A.L. declarația pe propria răspundere 
prin care se angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta 
le încheie cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la 
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Modificări/acte adiționale ale contractului (deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie 
la Notificările de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către mine, 
în calitate de beneficiar al proiectului. De asemenea, pe durata de valabilitate 
și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza către GAL 
orice document sau informație în măsură să ajute la colectarea datelor 
referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite 
pe teren ale proiectului, din partea personalului G.A.L., dacă este cazul. 


