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Contract de Finanțare Subsecvent Nr.1 – C19401021011624118856/29.11.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în 

condițiile PNDR 2014-2020 din cadrul Sub - Măsurii 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 

 

ANUNȚ DETALIAT LANSARE APEL DEPUNERE PROIECTE  

Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud Est anunță lansarea primei sesiuni continue cu evaluare lunară de depunere a 
Cererilor de Finanțare pentru Măsura M7 ”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor” în perioada 22.10-
31.12.2018 

 
Numărul de referință al sesiunii depunerii de proiecte: M7 – Sesiunea 1/2018 desfășurată în perioada 22.10-

31.12.2018 

Data publicării: 15.10.2018 

Data lansării apelului de selecție: 22.10.2018 

Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2018 

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiecte: Depunerea proiectelor pentru M7 ”Sprijin pentru crearea și 
dezvoltarea micro-întreprinderilor” se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud -  Est din Comuna Răstoaca, 
Județul Vrancea de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 14:00, în perioada 22.10-31.12.2018  

 
Fonduri disponibile pentru Măsura M7 ”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor”: 50.000 Euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii M7 ”Sprijin 
pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor este de 50.000 Euro 
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 50.000 Euro. 

 
Beneficiari eligibili:  

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole 
pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA); 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai 
efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de 
maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start – up). 

 
Tipuri de acțiuni eligibile 

 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 (producție de combustibil din 
biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; 
fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile 
pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.; 

 Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole, 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 dependente sau independente de o structura de primire agro -turistică cu funcțiuni de cazare și servicii 

de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic; 

 Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță contabilitate, juridice, audit; 
servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din 
spațiul rural etc.). 

Depunerea proiectelor pentru Măsura M7 ”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor” se va face la sediul 
Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud -  Est din Comuna Răstoaca, Județul Vrancea de luni până vineri în intervalul orar 9:00 – 
14:00, până la data de 31.12.2018. 

Depunerea  proiectelor în cadrul sesiunii continue se oprește când valoarea proiectelor depuse este mai mare de 120% 
din valoarea alocată măsurii. 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate în trei exemplare pe  suport  de  

hârtie  (1  original  și  2  copii)  şi  trei  exemplare  în  format  electronic  (prin  scanare)  la compartimentul tehnic al  GAL înaintea 

expirării datei limită de depunere a proiectelor. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu 

„ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. 
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Modelul Cererii de Finanțare utilizată de solicitanții va fi cel disponibil pe site-ul www.galvranceasudest.ro –→ Măsuri –→ 
Anexe, la momentul lansării apelului de selecție(Anexa 1 format editabil). 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu 
cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului Solicitantului: 

1. Plan de afaceri 
2. 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 finanțare se vor depune ultimele doua situaţii financiare) 

2.1. Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia 
Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular, in care rezultatul brut obținut in anul precedent depunerii 
proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0). 

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

2.2. Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitaților care nu au desfăşurat activitate 
anterior depunerii cererii de finanțare. 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale si persoane fizice autorizate: 
- Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația 

Financiară   
3. Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în 

Planul de Afaceri: 
Pentru situaţia în care terenul urmează să fie achiziţionat ulterior semnării Contractului de finanțare documentele de proprietate 

vor fi prezentate la a doua tranşa de plată. 
3.1.1 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. 
b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care acoperă o 

perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi 
care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 

c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările 
de construcție prevăzute prin proiect, în copie.   
 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu 

necesită lucrări 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 

finanțare 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. 
4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” pentru dovedirea calităţii 

de membru al gospodăriei agricole care desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de teren mai mici de 0,3 ha. 
5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect se solicită obligatoriu o 

Declarație întocmita si asumată prin semnătură de un expert contabil , din care sa reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat 
niciodată activitatea/activitățile pentru  care a solicitat finanțare  si/sau  din care să rezulte că veniturile din activitățile agricole 
reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului. 

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/ PFA, 
titular II, membru IF). 

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului: 
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a) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor 
agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  

b) Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 
8. Declaraţia privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici 
9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis; 
10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria ’’ firme în dificultate ’’ semnată de 

persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii. 
11. Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA- urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale 

şi a societăţilor cu activitate de mai puţin de 2 ani fiscali. 
12. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei nu a mai solicitând aceeași 

sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe M 7. 
13. Alte documente (după caz). 

 
 La contractare Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele documente, 

cu caracter obligatoriu conform HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare și a procedurilor in vigoare la momentul 
notificarii. 

 Certificat de cazier judiciar (fără înscrieri privind sancţiuni economico-financiare) al solicitantului si 
reprezentantului legal, în original, valabil la data încheierii contractului de finantare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 
privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Certificate de atestare fiscală, atât pentru întreprindere cât și pentru reprezentantul legal, emise de către Direcţia 
Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul 
este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

 Adresa emisa de institutia finaciara (banca/trezorerie) din care să rezulte denumirea și adresa băncii precum și 
codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR aferente proiectului FEADR Nu este obligatorie deschiderea unui cont 
separat pentru derularea proiectului. 

 Certificat de cazier fiscal al solicitantului. 
La solicitarea celei de-a II-a tranşe de plată 

 Autorizația de funcționare - Pentru proiectele care prevăd investiții în structuri de tipul pensiunilor agroturistice, din 
Autorizația de funcționare (sau avizele/ autorizatiile aferente), trebuie să reiasă că agropensiunea este autorizată pentru a 
oferi masa turiștilor cazați. 

 Documentele de proprietate pentru teren – pentru situația în care beneficiarul a propus în Planul de afaceri achiziție de 
teren;   

 Certificatul de membru al unei Agenţii Naţionale de Turism sau contractul încheiat cu o agenţie de turism autorizată privind 
introducerea obiectivului în circuitul turistic (pentru agro-turism). 

 Certificatul de clasificare a obiectivului turistic (pentru agro-turism). 
 Daca prin intermediul proiectului se prevede realizarea/modernizarea imobilelor : Autorizația de construire ; Proces verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor ; 
 Alte documente justificative  

 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate în trei exemplare pe  suport  de  

hârtie  (1  original  și  2  copii)  şi  trei  exemplare  în  format  electronic  (prin  scanare)  la compartimentul tehnic al  GAL înaintea 

expirării datei limită de depunere a proiectelor. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu 

„ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. 
 
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească Solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a 
acestora 
 

Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Vrancea Sud Est  vor verifica dacă: 

 
 Dosarul  Cererii  de  Finanţare  este  întocmit   în  3  exemplare  (1  original  și  2  copii – format letric și scanat),  opisat, 

numerotat, semnat, ștampilat, legat și  sigilat cu   toate   documentele  anexă   la   proiect   aflate   în   termen   de   valabilitate   și 
angajamentele asumate de către solicitant. 
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 Cererea de Finanțare utilizată va fi varianta în vigoare, preluată de pe site-ul w w w . g a l v r a n c e a s u d e s t . r o , având  

paginile de buget indicativ completate și semnate de  solicitant. 

Se emite fișa de conformitate a cererii în aceeași zi sau maxim 2 zile lucrătoare dacă sunt mai multe sesiuni 

deschise, s olicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe Fișa de conformitate.  

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei de informații suplimentare privind 

conformitatea va fi de maximum o zi de la data înregistrării proiectului la  GAL.   

Răspunsul  solicitantului  privind  informațiile  suplimentare  va  fi  de  maximum  5  zile  de  la primirea Fișei de 

informații suplimentare privind conformitatea.  

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, 

aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. 

Pentru proiectele conforme se deschide dosarul administrativ și pista de audit a proiectului. 

 
Eligibilitatea face referire la următoarele condiții care sunt detaliate în ghidul solicitantului atașat acestui apel de selecție. 

Pentru eligibilitate experţii tehnici ai GAL Vrancea Sud Est  vor verifica: 

 

 Eligibilitatea solicitantului, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect: 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică; 

 În cazul unei micro-întreprinderi sau întreprinderi mici existente, aceasta trebuie să își propună prin planul de 

afaceri să inițieze o activitate complet nouă din sfera producției sau serviciilor pentru populația rurală; 

 În cazul unei micro-întreprinderi sau întreprinderi mici nou înființate, aceasta trebuie să propună o activitate de 

producție sau servicii pentru populația rurală 

 Sediul social și punctele de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie 

situat în teritoriul GAL . Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente de pe teritoriul 

GAL. 

 Prioritizarea creării locurilor de muncă, în conformitate cu domeniul de intervenție. 

 Verificarea Planului de afaceri; 
 Verificarea tuturor documentelor anexate 

 Fișa  de  verificare  a  eligibilității  se  emite  în  maxim  15  de  zile  lucrătoare  de  la  data  semnării conformității, în 
contextul în care nu se solicită informații suplimentare. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud Est  îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare 
dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar.  

Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi transmis în maximum 5 zile de la primirea Fișei de 
informații suplimentare privind eligibilitatea. 

 
 

Procedura de selecție  
Selecția proiectelor la nivelul GAL Vrancea Sud Est se realizează de către Comitetul de Selecție al proiectelor,conform 

prevederilor SDL 2014-2020, Cap XI: Procedura de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL. 
Comitetul de selecție va fi alcătuit din 7 persoane (reprezentanți ai autorităţilor și organizaţiilor care fac parte din 

parteneriat). Se va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor partenerilor, utilizând principiul 
reprezentării prin rotaţie. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici și sociali, precum și alți reprezentanți ai societăţii civile, 
reprezintă 57,15 % din parteneriatul local, iar partenerii publici 42,86 %. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține 
unuia din membri comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 
comitetului respectiv. În ceea ce privește selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „ dublului cvorum”, respectiv pentru 
validarea voturilor, va fi necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puțin 50 % din parteneri, din care peste 50 % să fie din 
mediul privat și societate civilă. 

Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor(daca participă la sedință) sunt obligaţi să 
semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați.  

Comitetul de selecție  al GAL trebuie  să se  asigure de  faptul  că proiectul care solicită finanțare răspunde 
obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților 
stabilite în SDL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.   
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 Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidența alocării 
financiare aferente apelului de propuneri de proiecte.  

Comitetul de selecție se va întruni în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data întocmirii fișei de eligibilitate a 
proiectului. 

Comitetul de Selectie analizează lista proiectelor eligibile depuse, verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată,  
ordonează proiectele în funcție de punctaj, iar daca este cazul, verifica criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal si 
aproba proiectele care se încadrează în suma alocata sesiunii, în cadrul Raportului de Selecție Lunar, care va fi publicat  site-
ul GAL, iar în baza acestuia, experţii GAL vor înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie.  

Notificările solicitanţilor cu privire la rezultatul evaluării şi selecţiei proiectelor vor conține informaţii cu privire la statutul 
proiectelor în urma evaluării şi selecţiei, motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile si/sau selectate precum şi perioada de 
depunere si soluționare a eventualelor contestaţii, acesta fiind de maximum 5  zile lucrătoare de la primirea notificării .  

În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi 
cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona 
punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau, după caz,  nu au fost punctate criteriile de 
selecţie, precum şi, atunci când este cazul,  precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii 
sprijinului.  

Contestațiile întocmite si semnate de beneficiari vor fi transmise in termenul stabilit (depuse personal, trimise prin poştă sau 
fax), la secretariatul GAL, cu sediul in Răstoaca judetul Vrancea.  

Vor fi considerate contestaţii si vor fi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului 
depus, punctarea unui/unor criterii de selecție, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului publ ic 
acordat pentru proiectul depus. Contestațiile sunt primite de către GAL și vor fi instrumentate în maxim 10 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și până la publicarea Raportului de Contestații. Termenul poate fi prelungit cu 
aprobarea Consiliului Director, în situații excepționale: dacă se analizează contestațiile depuse pe două sau mai multe măsuri 
concomitent; dacă numărul de contestații depuse este mare; dacă perioada de analiză a contestațiilor se suprapune cu alte ses iuni de 
verificare a proiectelor depuse la GAL. Contestația depusă de un solicitant pe o anumită speță va impune reevaluarea întregului 
proiect de către alți doi experți decât cei care au efectuat evaluarea inițială. Rezultatul reevaluării va fi înaintat Comisiei de Soluționare 
a Contestațiilor. 

În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va emite un Raport de Contestaţii, prin care 
se stabilește admiterea sau respingerea contestației. Raportul va cuprinde statusul contestației (admis/respins), motivul contestației 
(neeligibilitate, scor, valoare) și rezultatul evaluării în cele 3 domenii: eligibilitate, punctaj respectiv criterii de selecție, înainte și după 
instrumentarea contestației. Concomitent cu publicarea pe pagina de web proprie a Raportului de Contestații, GAL va notifica 
solicitanții care au depus contestațiile (E6.8.2L) de rezultatul stabilit de Comisia de Soluționare a Contestațiilor. După publicarea 
Raportului de Contestații, în termen de 3 zile lucrătoare GAL-ul va convoca Comitetul de Selecție în vederea întocmirii Raportului de 
Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate, eligibile selectate, valoarea acestora, numele 
solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selecție. GAL-ul va publica pe pagina proprie de 
web  Raportul de Selecție Final si va înștiința solicitanții asupra rezultatelor finale ale procesului de evaluare si selecție  

In Raportul de Selectie Lunar Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate în urma soluţionării 
contestaţiilor. GAL va publica pe pagina proprie de web  Raportul de Selectie Final si va înştiinţa solicitantii asupra rezultatelor finale 
ale procesului de evaluare si selectie. 

Pentru realizarea selectiei proiectelor se analizeaza dacă valoarea publică totala, exprimata în euro, a proiectelor eligibile ce 
întrunesc punctajul minim este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri, în cadrul sesiunii de depunere.  

 Pot fi intalnite următoarele situaţii: 
1.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, este mai mica sau egala cu valoarea totală 
alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor 
eligibile care au întrunit punctajul minim aferent fiecarei măsuri; 
2.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, este mai mare decat valoarea totală alocată 
unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie analizeaza listele proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul 
minim, si procedează conform specificaţiilor pentru astfel de situatii din Ghidul solicitantului aferent fiecarei masuri, cu respectarea  
Criteriilor de selectie si a Criteriilor de departajare a proiectelor cu punctaj egal, aferente fiecărei măsuri din SDL.  

Comitetul de Selecţie trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanţare se regăseşte în obiectivele 
propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, se încadrează în planul financiar al GAL iar implementarea proiectului reprezintă o 
prioritate în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Dupa finalizarea procedurii de selectie, Cererea de finanțare selectata se depune în format letric în original – 1 exemplar și în 
format electronic – CD/DVD – 1 exemplar, la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole 
de la nivelul OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul.  
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 La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care 
solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul. 

 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de numărul de locuri de muncă nou 

create. 

Nr. crt. Principii și criterii de selecție Punctaj acordat 

1 
Principiul creării de microîntreprinderi (nou înființate)  30p 

1. Crearea de microîntreprinderi nou înființate 30p 

2 

Principiul domeniului de activitate 20p 

2.1. Proiecte în activitatea de producție 20p 

2.2. Proiecte în activitatea de servicii pentru populația rurală 15p 

2.3. Proiecte în activitatea de agroturism 5p 

3 

Principiul renunțării la activitățile agricole în favoarea celor non-agricole 15p 

3.1. Proiecte prin care solicitanții renunță la activitățile agricole de subzistență pentru activități non-
agricole( în teritoriul GAL Vrancea Sud Est) 

15p 

4 

Principiul creării de noi locuri de muncă 35p 

4.1. Proiecte  care prevăd  crearea a 2 locuri de muncă 25p 

4.2. Proiecte care prevăd crearea a mai mult de 2 locuri de muncă 35p 

TOTAL 100p 

Punctaj minim 30 puncte  

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de 
Selecție) 

GAL 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. 
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 

Datele de contact ale GAL. 
 Solicitanții pot obține informații detaliate referitoare la desfăşurarea sesiunii la numărul de telefon:0237 

267474/0784287433/0784287437  sau pe  adresa  de  e-mail: galvnsudest@gmail.com dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală 
Vrancea Sud Est, de luni până vineri între orele 09:00 - 14:00, unde puteţi solicita în mod  gratuit informații despre măsură și ghidul 
măsurii. 

Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). Beneficiarul  va  depune  la  
secretariatul  GAL  declaraţia  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 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  informaţie  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 GAL, dacă este cazul. 
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