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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii 

 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operațiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 Elaborat  

DUMEA FLORENTINA 
Expert Evaluare și 

Monitorizare – EEM1 
  

FĂRCANEA DELIA 
Expert Evaluare și 

Monitorizare – EEM2 
  

2 Verificat PERȚ EMIL Coordonator P3   

3 Aprobat  CONSILIUL DIRECTOR HCD NR. 02/09.02.2022 

 

 

2. Situaţia edițiilor şi a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 

 

Nr. 

crt. 

Ediția/ revizia 

în cadrul 

ediției 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

2.1 Ediția 1 - - 01.12.2021 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii 

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Funcţia 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 PERȚ EMIL Coordonator P3   

2 DUMEA FLORENTINA Expert Evaluare și Monitorizare – EEM1   

3 FĂRCANEA DELIA Expert Evaluare și Monitorizare – EEM2   
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PARTEA A. DISPOZIȚII GENERALE 
 

CAPITOLUL I. DEFINIȚII 
administrator al schemei de antreprenoriat – entități publice sau private care, singure sau în 

parteneriat, implementează, în calitate de beneficiari ai contractului de finanțare, un proiect 

integrat, finanțat prin Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, 

Obiectivul specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 

locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC și 

detaliate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 

în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 

locuitori”; 

administrator al schemei de minimis – persoană juridică care, în implementarea contractului de 

finanțare derulează proceduri în domeniul ajutorului de minimis cu respectarea prezentei scheme și a 

dispozițiilor legale incidente ajutorului de stat. În cadrul schemei de ajutor de minimis 

„Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau 

în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, administratorii schemei de minimis sunt 

administratorii de schemă de antreprenoriat, în calitate de unici benficiari ai contractelor de 

finanțare, sau entități juridice din componența administratorilor de schemă de antreprenoriat, în 

calitate de beneficiari de finanțare în parteneriat, responsabile cu derularea de proceduri în domeniul 

ajutorului de minimis; 

beneficiar de ajutor de minimis – întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, în cadrul 

proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație 

de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC, prin intermediul administratorilor schemei de minimis; 

beneficiarul finanțării nerambursabile – are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 

al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european 

destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu 

Autoritatea de Management pentru POCU (AM POCU)/Organismele Intermediare Regionale pentru 

POCU (OIR POCU); 
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comercializarea produselor agricole1  – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea 

vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția 

primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte 

activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un 

producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se 

desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

contract de finanțare – actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, 

de adeziune, comutativ și sinalagmatic, semnat între AM/OIR POCU, pe de o parte, și beneficiarul 

finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin 

care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor 

în cadrul POCU 2014-2020; 

contract de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și 

beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților 

în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis; 

furnizor de ajutor de minimis – Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de AM POCU/în exercițiul 

prerogativelor Autorității de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman AM POCU/prin 

OIR POCU delegat; 

întreprindere2  - orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în 

vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, 

în condiții de concurență, respectiv: 

(i) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

(ii) societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 

cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; 

(iii) asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități 

economice. 

întreprinderea unică3  – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 

următoare: 

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte 

întreprinderi; 

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

 
1 Conform art. 2 alin. 1 lit. c din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
2 Conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 
3 Conform art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
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(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în 

temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul 

de societate sau din statutul acesteia; 

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 

singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor 

de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la 

punctele i-iv sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

My SMIS4  – sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România pot solicita bani europeni pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

prelucrarea produselor agricole5  – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are 

drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în 

exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală 

pentru prima vânzare; 

produse agricole6  – produsele enumerate în Anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) 

nr. 1.379/20137; 

rata de actualizare – rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor 

criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web a Comisiei 

Europene; 

durata de implementare a proiectului – perioada cuprinsă între semnarea contractului de subvenție 

de către ambele părți și data încasării celei de-a doua tranșe de plată de către beneficiarul subvenției 

(poate fi de maxim 12 luni); 

durata de implementare a Planului de afaceri sau durata obligatorie de funcționare a afacerii – 

perioada de 12 luni de la data semnării contractului de subvenție de către ambele părți (poate depăși 

perioada de implementare a proiectului); 

perioada de sustenabilitate a Planului de afaceri sau perioada de sustenabilitate a afacerii – 

reprezintă perioada de continuare a funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului/locurilor de 

muncă creat/e, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare 

a afacerii de 12 luni. 

 
4 Conform site-ului Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. 
5 Conform art. 2 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
6 Conform art. 2 alin. 1 lit. a din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
7 7Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 

organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescărești şi de acvacultură, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 104/2000 al Consiliului. 
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CAPITOLUL II. REFERINȚE LEGISLATIVE 
 

IMPORTANT! Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor din prezenta 
Procedură. În situația  în care, ulterior publicării prezentei Proceduri, survin modificări și/sau 
completări în cadrul  unor acte normative în vigoare, administratorul schemei de minimis și 
beneficiarul schemei de minimis vor aplica prevederile legislației în vigoare. 
 

2.1 Legislație comunitară 
 

• Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană ratificat prin 
Legea nr. 157/2005;   

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare;  

• Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014  de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit 
și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire 
a normelor de aplicare  a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile 
privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru 
fondurile structurale și de investiții europene; 

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
 

2.2 Legislație națională 

• PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020; 

• Ordinul MFE nr. 7136/14.12.2017, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordinul MFE nr. 577/04.05.2020; 

• Ordinul MFE nr. 672/27.05.2020 - Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice; 

• Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare 
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aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub 

• OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare, inclusiv asociațiile și fundațiile care desfășoară activități 

economice (cu excepția cooperativelor agricole și societățile agricole); 

• Ordonanță de urgență 77/2014 privind procedurile naţionale In domeniul ajutorului de stat, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 

 

CAPITOLUL III. SCOP 
 
Scopul Procedurii este de a sprijinii potențialii beneficiari ai schemei de minimis pentru crearea de 
start-up-uri și accesarea  de micro-granturi în vederea creării de noi locuri de muncă sau a ocupării pe 
cont propriu. 
 
CAPITOLUL IV. DOMENIUL DE APLICARE 
Prezenta Procedură se aplică potențialilor beneficiari de schemă de minimis care solicită finanțarea 
planurilor de afaceri elaborate în cadrul proiectului PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate 
-PROSPER, cod 139717 și personalului implicat în evaluarea și selectarea pentru finanțare a planurilor 
de afaceri. 
 
Procedura stabilește pașii procedurali aferenți etapelor de verificare, evaluare și selectare a cererilor 
de subvenție depuse în scopul finanțării Planurilor de afaceri elaborate în cadrul proiectului 
PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate -PROSPER, cod 139717. 
 
Procedura reglementează modalitatea de lansare a Apelurilor de selecţie, astfel încât sa fie asigurată 
transparența acordării micro-granturilor.  
 
De asemenea, Procedura stabilește criteriile de eligibilitate si selecţie a Planurilor de afaceri, precum 
si condiţiile în care se vor acorda subvențiile (micro-granturile). 
 
CAPITOLUL V. DISPOZIȚII PRIVIND APELUL DE SELECȚIE ȘI DOCUMENTAȚIA DE ACCESARE 
5.1. Lansarea apelurilor de selecție 
GAL PĂDUREA CRAIULUI va elabora și publica Apelul de selecție pentru selectarea Planurilor de 

afaceri. 

 

Pentru asigurarea transparenței, Apelul de selecție va fi postat/afișat:  

• pe site-urile www.galpadureacraiului.ro și www.poartatransilvaniei.ro.; 

• la sediile GAL PĂDUREA CRAIULUI și GAL POARTA TRANSILVANIEI; 

 

Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a planurilor de afaceri, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru 

pregătirea și depunerea acestora.  

Apelul se adresează solicitanților eligibili care fac parte din grupul țintă al proiectului “PROsperitate 

http://www.galpadureacraiului.ro/
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub 

prin Servicii PERsonalizate integrate -PROSPER”, cod 139717 și care au urmat în cadrul proiectului 

cursul de antreprenoriat. 

 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL PĂDUREA CRAIULUI. 

Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă cel mai târziu în ultima zi a sesiunii aflate în derulare. 

 

Atunci când se prelungește apelul de selecție, alocarea financiară pe sesiune și/sau valoarea maximă 

nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui plan de afaceri nu pot fi modificate (în 

sensul creșterii/diminuării lor). De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul 

apelului de selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se 

respecta principiul egalității de șanse între solicitanți.  

5.2. Completarea și depunerea cererilor de subvenție 
Apelul de selecție, Procedura de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și formularele care trebuie 
anexate Planului de afaceri sunt disponibile în mod gratuit la secretariatul GAL PĂDUREA CRAIULUI și 
pe site-ul www.padureacraiului.ro.  

Solicitantul completează în format electronic cererea de subvenție anexată la prezenta procedură 
(conform ultimei variante în vigoare la momentul lansării apelului de selecție) şi anexează 
documentele administrative şi tehnice care sunt cerute de formular. Odată finalizată, cererea de 
subvenție, aceasta împreună cu Planul de afaceri și documentele anexate se constituie în „dosarul 
cererii de subvenție”. Modificarea modelului standard a cererii de subvenție sau a modelului de Plan 
de afaceri de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport 
în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Cererii de subvenție. Cererea 
de subvenție și Planul de afaceri trebuie completate într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni 
procesul de evaluare a acestora. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, 
care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din 
implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor proiectului 
PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate -PROSPER, cod 139717. 

Dosarul Cererii de subvenție se multiplică de către solicitant pe suport de hârtie. După multiplicarea și 
numerotarea paginilor (de la 1 la n) se realizează o copie electronică a dosarului (prin scanare). 
Cererea de subvenție, Planul de afaceri și documentele anexate acestora se vor scana în fișiere 
separate conform opisului din cererea de subvenție. Cererea de subvenție în format editabil, Cererea 
de subvenție scanată, precum și celelalte documente anexate Cererii de subvenție în format scanat se 
vor salva pe suport CD/DVD/memorystik. 

Dosarul cererii de subvenție va fi sigilat și depus la sediul GAL PĂDUREA CRAIULUI în două exemplare 
format letric (un original și o copie), precum și într-un exemplar scanat pe suport 
CD/DVD/memorystik. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu 
„ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Ele sunt depuse la sediul GAL de către reprezentantul legal al 
solicitantului, aşa cum este precizat în formularul Cerere de subvenție. 
 
Atenție!  

Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de 

subvenție. Responsabilitatea completării Cererii de subvenție, conform Procedurii de evaluare și 

selecție a Planurilor de afaceri și Apelului de selecție, aparține solicitantului. 

http://www.padureacraiului.ro/
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Axa prioritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;  Obiectivul specific 5.2 - Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 
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PARTEA B. CONDIȚII DE ACCESARE A MICRO-GRANTURILOR 
 
 

CAPITOLUL VI. INFORMAȚII DESPRE MICROGRANTURI 
 
6.1 Valoarea totală alocată pentru microgranturi (subvenții) 
Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga 
durată de aplicare a acesteia, este de 1.130.500 lei. 
 
Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta schemă se acordă din fonduri comunitare şi naţionale. 
 
6.2 Tipul sprijinului 
 
Grant: 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-agricole în 

mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 

6.3 Valoarea unui microgrant (subvenției) 
 
Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de 
înfiinţarea firmei. 
 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, 
ale Ordinului 7136/2017 cu modificările și completările ulterioare și nu va depăşi 200.000 de 
euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
 
Valoarea micrograntului (subvenţiei) acordat unui întreprinderi nou-înfiinţate în baza planului de 
afaceri aprobat este de 66.500 lei. 
 
Subvenția (micrograntul) se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel: 
- 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de subvenție; 
- 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de 

afaceri, fără a depăşi 12 luni de la semnarea Contractului de subvenție. 
 
Sprijinul se acordă: 

- sub formă de sumă forfetară în valoare de 66.500 lei. Nu se alocă sume intermediare; 
- se acordă în baza unui Plan de afaceri; 
- se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/ 2013; 
- se acordă în baza prevederilor Ordinului MFE nr. 7136/ 2017; 
- nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare   

consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul 
terţilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a 
trei exerciții financiare consecutive. 

 
Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de 
mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane. 
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aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 
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prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub 

Serviciile integrate, în care transportul propriu-zis reprezintă doar un element, cum ar fi serviciile de 
mutare, serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de prelucrare, nu 
trebuie considerate servicii de transport. 
 
Conform art. 93, alin. (4) din Ordinul 7136/2017  și a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 
la monitorizarea cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe 
parcursul a 3 ani fiscali, se va avea în vedere momentul acordării ajutorului de minimis, care se 
consideră data semnării contractului de subvenţie. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 12 luni și include controlul implementării 
corecte precum și plata ultimei tranșe și nu va depăşi 31.12.2023. Ultima cerere de plată a 
beneficiarilor trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2023. 
 
6.4 Aria de aplicabilitate a prezentei scheme de minimis 
 
Prezenta schemă de minimis se adresează beneficiarilor eligibili din teritoriul celor două comunități 
marginalizate, reprezentate de limitele administrative ale comunelor care fac parte din teritoriul GAL 
POARTA TRANSILVANIEI și GAL PĂDUREA CRAIULUI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VII. DEPUNEREA CERERILOR DE SUBVENȚIE 
 
Depunerea Cererilor de subvenție se va face la sediul Asociației GAL PĂDUREA CRAIULUI din localitatea 
Roșia, str. Principală, nr. 397, județul Bihor. 
 
Perioada de depunere a proiectelor se va menționa în apelul de selecție.  
 
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină o Cerere de subvenție/Plan de afaceri, pentru a putea fi 
finanțat, este de 15 puncte. Acest punctaj reprezintă pragul sub care niciun plan de afaceri nu poate 
intra la finanțare. 
 
CAPITOLUL VIII. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
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8.1 Cine poate beneficia de microgranturi 
8.1.1 Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile constituite 

conform Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 

346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau conform 

Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările 

ulterioare, care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) sunt legal constituite în România şi își desfăşoară activitatea în România; 

b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au nicio 

restricție asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu 

se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege; 

c) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligațiile şi alte contribuții la 

bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare; 

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 

3 ani de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, 

corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor 

financiare ale Comunităţii Europene; 

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 

g) sunt direct responsabile de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acționează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 

h) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în 

care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanța integral 

recuperată. 

 

Beneficiarii de ajutor de minimis, NU trebuie să se încadreze în categoria “întreprinderilor aflate 

în dificultate”, în sensul Comunicatului Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea și 

restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01). 

 

8.1.2 Categoriile de beneficiari eligibili, în cadrul prezentei scheme, în funcție de forma de 

organizare sunt:  

 Persoană fizică autorizată -înființată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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Atenție!  

Acordarea de subvenţii pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea firmei. 

 

Cererea de subvenție se depune de solicitantul cu statut de persoană fizică, urmând ca după 

selecția proiectului pentru finanțare și înainte de semnarea contractului de subvenție acesta să 

se înregistreze în una din formele menționate la punctul 8.1.2 din prezenta procedură. 

 

 

 Întreprindere familială înființată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Societate în nume colectiv – SNC - înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Societate în comandită simplă – SCS - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu 

modificările şi completările ulterioare); 

 Societate pe acţiuni – SA - înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi 

completările ulterioare; 

 Societate în comandită pe acţiuni – SCA- înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Societate cu răspundere limitată  – SRL  - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Societate cooperativă de gradul 1 - înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți 

cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi 

neagricole; 

8.1.3 Prezenta schemă de minimis se aplică solicitanților care beneficiază de măsurile de ocupare 

finanţate în cadrul obiectivului specific 5.2. «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de 

până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului 

de DLRC» al POCU și care înființează o întreprindere nouă. Măsurile de ocupare menţionate presupun 

susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 

zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, inclusiv a ocupării pe cont 

propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înfiinţarea de 

start-up-uri). 

 

8.2 Cine nu poate beneficia de microgranturi 
8.2.1 Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru: 

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi 

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor 

pescărești şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 

1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
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aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 
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prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub 

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare 

de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE; 

c) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

8.2.2 În cazul în care o întreprindere, în calitatea sa de beneficiar de ajutor de minimis, îşi 

desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la lit. a) şi b), cât şi în unul sau mai multe 

sectoare ale economiei sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al schemei şi 

Regulamentului nr. 1.407/2013, schema se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă 

sectoare ale economiei sau activităţi, în condiţiile în care aceste ultime activităţi şi costurile aferente 

acestora sunt realizate distinct de activităţile desfăşurate în sectoarele excluse menţionate la alin. 

8.1.3 , iar activităţile desfăşurate în sectoarele excluse menţionate la alin. 8.2.1 nu beneficiază de 

ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă. 

8.2.3 Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor 

agricole pot beneficia de ajutor de minimis, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: 

✓ valoarea ajutoarelor să nu fie stabilită pe baza preţului sau a cantității produselor achiziționate 

de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; 

✓ ajutoarele să nu fie condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii 

primari. 

 
CAPITOLUL IX. CALCULAREA PLAFONULUI DE MINIMIS ŞI ÎNTREPRINDEREA UNICĂ 
 

9.1 Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între 

întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare există cel puţin una dintre 

relaţiile: 

(i) deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte 

întreprinderi; 

(ii) are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de 

conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

(iii) are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui 

contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de 

societate sau din statutul acesteia; 

(iv) este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui 

acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale 

acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective, 

atunci, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură întreprindere unică. 

9.2 Valoarea maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o 

perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea 

alocării financiare ce se intenționează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, 

nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care 

efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică 
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aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 
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indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este 

finanţat din surse naţionale sau comunitare. 

9.3 În cazul în care, prin acordarea de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme, s-ar depăşi 

plafonul relevant menţionat anterior, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme 

nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de 

minimis. 

9.4 Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau 

contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul 

întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării 

documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activităţi sau distincția între costuri, 

pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte 

echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de 

vehicule pentru transportul rutier de mărfuri. 

9.5 Solicitanţii (beneficiarii ajutorului de minimis) care îşi desfăşoară activitatea atât în 

sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform 

prezentei scheme, pot beneficia de finanţare pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării 

documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi. 

9.6 În cazul fuziunilor (prin absorbţie sau prin contopire), atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor 

de minimis acordat unei întreprinderi noi, în cazul fuziunii prin contopire, sau întreprinderii care 

fuzionează prin absorbţia unei alte întreprinderi depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare 

toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele 

de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate. 

9.7 În cazul în care o întreprindere se împarte/divide în două sau mai multe întreprinderi separate, 

ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care preia activităţile 

pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este 

posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al 

noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. 

9.8 Valoarea ajutorului este exprimată sub formă financiară ca sumă brută înainte de deducerea 

taxelor sau a altor obligaţii fiscale. 

 

CAPITOLUL X. CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
 

Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate de către persoanele care 

beneficiază de măsurile de ocupare finanţate în cadrul proiectului “PROsperitate prin Servicii 

PERsonalizate integrate -PROSPER” Contract de finanțare POCU/827/5/2/139717. Măsurile de ocupare 

menţionate presupun susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, 

inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de 

microgranturi (înfiinţarea de start-up-uri). 

Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru: 
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aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 
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prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub 

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi 

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor 

pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 

1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare 

de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE; 

c) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

În cazul în care o întreprindere, în calitatea sa de beneficiar de ajutor de minimis, îşi desfăşoară 

activitatea atât în sectoarele menţionate la lit. a) şi b), cât şi în unul sau mai multe sectoare ale 

economiei sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al schemei şi Regulamentului nr. 

1.407/2013, schema se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare ale economiei sau 

activităţi, în condiţiile în care aceste ultime activităţi şi costurile aferente acestora sunt realizate 

distinct de activităţile desfăşurate în sectoarele excluse iar activităţile desfăşurate în sectoarele 

excluse nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă. 

Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor 

agricole pot beneficia de ajutor de minimis, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: 

(i) valoarea ajutoarelor să nu fie stabilită pe baza preţului sau a cantității produselor 

achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; 

(ii) ajutoarele să nu fie condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii 

primari. 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul prezentei scheme, solicitantul sprijinului trebuie să 

îndeplinească următoarele CRITERII DE ELIGIBILITATE: 

EG1 – Solicitantul creează prin planul de afaceri cel putin un loc de muncă; 

EG2 – Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

EG3 – Obiectul de activitate pentru care se solicită sprijin trebuie să se încadreze în cel puțin unul din 

tipurile de activități sprijinite, menționate în planul de afaceri și cererea de subvenție și corelat cu 

Anexa 3 la prezenta procedură; 

EG4 - Localizarea sediului social și a punctelor de lucru, precum și desfășurarea activităților pentru 

care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” sau teritoriul 

LEADER ”PĂDUREA CRAIULUI”;  

EG5 - Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 1 lună de la data semnării 

contractului de subvenție; 

EG6 - Continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de 

minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni; 

EG7 - Un procent de cel puțin 10% din valoarea micrograntului va fi utilizat pentru  dezvoltarea 

durabilă (ex: achiziţia de echipamente cu emisii scăzute de carbon sau care utilizeaza resurse 
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aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub 

regenerabile, care economisesc energie sau tehnologii si proceduri care sa includa principiile 

economiei circulare, etc.) 

Beneficiarul schemei de minimis trebuie să asigure funcționarea afacerii subvenționate pe o perioadă 

de 12 luni și sustenabilitatea afacerii pe o perioadă de minimum 6 luni. 

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între data semnării contractului de subvenție și 

data încasării celei de-a doua tranșe de plată. Ultima plata se va efectua fără a se depăși data 31 

decembrie 2023. 

Planul de afaceri  se completează utilizând Anexa 2 ”Planul de afaceri” de la prezenta Procedură și va 

include cel puțin următoarele: 

• Titlul proiectului, data întocmirii acestuia; 

• Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (dacă este cazul); 

• Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activităţi ale solicitantului (planificarea 

îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de 

protecția muncii și de mediu); 

• Prezentarea obiectivelor generale și obligatorii de îndeplinit, precum și a celor specifice, 

care se intenționează a fi atinse prin implementarea planului de afaceri; 

• Prezentarea detaliată a acțiunilor şi resurselor aferente (materiale, umane şi financiare) 

necesare pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea activităţilor beneficiarului, cum ar fi 

investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităţilor 

întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilităţi/competenţe ale angajaților. 

Obiectivele obligatorii de îndeplinit, constă în: 

1. dovada creării unui loc de muncă cu normă întreagă pentru salariați permanenți. Acesta 

trebuie realizat până cel târziu la depunerea  celei de-a doua cereri de plată; 

2. alocarea unui procent de minim 10% din valoarea micrograntului pentru promovarea 

dezvoltării durabile (ex: achiziția de echipamente cu emisii scăzute de carbon sau care 

utilizeaza resurse regenerabile, care economisesc energie sau tehnologii si proceduri care sa 

includa principiile economiei circulare, etc.). 

Vor fi luate în considerare doar locurile de muncă nou create prin proiect și menținute pe perioada de 

implementare a Planului de afaceri și sustenabilitate a proiectului.  

Planul de afaceri trebuie să vizeze cel puțin unul din tipurile de activități prevăzute în Anexa 3 la 

prezenta Procedură. 

Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și 

continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de implementare și 

monitorizare a Planului de afaceri. 

La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada creării unui loc de 

muncă cu normă întreagă prin extras din REVISAL. 
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Atenție!  

▪ Suma procentelor tuturor obiectivelor specifice trebuie să fie 100%; 

▪ În cadrul obiectivelor specifice nu se pot include obiectivele obligatorii de îndeplinit 

(crearea unui loc de muncă cu normă întreagă și alocarea unui procent de minim 10% din 

valoarea micrograntului pentru promovarea dezvoltării durabile). 

▪ Achiziţia de teren NU poate fi obiectiv specific, ci acţiune in cadrul unui obiectiv 

specific. 

Obiectivele specifice sunt minimum 2 - maximum 5 iar ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 

20% și vor fi stabilite în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general al proiectului 

– “Dezvoltarea integrată din punct de vedere social, economic și de mediu a teritoriilor GAL 

PĂDUREA CRAIULUI și GAL POARTA TRANSILVANIEI”. 

 

Se va avea în vedere ca la întocmirea Planului de afaceri și implementarea acestuia, cheltuielile 

operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de 

lucru), să deservească exclusiv activităţile propuse în Planul de afaceri și să concure la îndeplinirea și 

realizarea Planului de afaceri .  

Pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect solicitantul trebuie să asigure infrastructura 

necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit/neconstruit etc) și, în secundar, poate să 

asigure capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc). Se va asigura continuitatea 

activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată. 

Modificarea Planului de afaceri 

Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri în perioada de implementare a acestuia, în 

baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la modificarea obiectivelor obligatorii, 

afectarea obiectivului general și a criteriilor de eligibilitate sau să modifice criteriile de selecție sub 

limita de punctaj care a determinat selecția proiectului. Modificarea amplasamentului se poate 

realiza numai în cadrul aceleiași UAT, în situații justificate de imposibilitate a implementării 

proiectului pe amplasamentul declarat iniţial, în condițiile menținerii criteriilor de eligibilitate și de 

selecție. Beneficiarul va proceda la schimbarea amplasamentului doar după primirea Notificării de 

aprobare expresă şi prealabilă a Administratorului de schemă de minimis. De asemenea, se pot 

modifica procentele aferente obiectivelor specifice cu maximum 10%, fără eliminarea acestora și cu 

menținerea nivelului minim de 20% aferent fiecărui obiectiv specific (de exemplu: un procent de 25% 

aferent unui obiectiv specific poate să crească cu 10% , ajungând la 35% dar nu poate scădea sub 20%). 

Cu titlu de exemplu, se acceptă modificarea acțiunilor (prin eliminare sau adăugare) și a procentelor 

aferente obiectivelor specifice, cu condiția să nu se aducă atingere obiectivelor obligatorii și 

afectarea obiectivului general. 

 

Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni la care se adaugă perioada minimă 

de sustenablilitate (6 luni). 
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CAPITOLUL XI. CHELTUELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 
 

11.1 Cheltuieli eligibile 
 

Activităţile pentru care se solicită finanțare prin prezenta schemă trebuie să se regăsească în Lista 

codurilor CAEN eligibile (Anexa 3 la PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI). 

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor care conduc la realizarea obiectivului general al 

proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri. 

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii   

şi activităţile relevante pentru  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare 

activitatilor codurilor CAEN din cererea de subvenție, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu 

excepția achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri și de persoane. 

 

Operațiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MFE nr.7136/2017, 

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 

comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori", 

aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată 

sub responsabilitatea comunității", obiectivul specific 5.2”, cu modificările și completările ulterioare 

și ale Ordinului MFE 672/27.05.2020 pentru aprobarea GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE 

”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau 

în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” 

AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2 

 

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli: 

(1) Cheltuieli cu achiziţia de terenuri  

Achiziționarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei scheme. 

În vederea prevenirii utilizării subvenției, preponderent pentru achiziționarea de teren construit/ 

neconstruit, această acţiune este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe: 

 

► Suma utilizată pentru achiziționarea terenului construit/ neconstruit este acceptată în limita a 

10% din valoarea sprijinului acordat; 

► În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziționării terenului în vederea dezvoltării 

afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului; 

► Achiziţia de teren reprezintă o acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.  

 

În cazul în care prin proiect, solicitantul propune achiziție de teren, în Planul de afaceri se va 

menționa obligatoriu localitatea (nivel de UAT comuna) în care va fi achiziționat terenul aferent 

realizării activităților propuse prin proiect. Solicitantul/ beneficiarul este obligat să implementeze 

proiectul în localitatea respectiva, menționată în Planul de afaceri, sub sancțiunea rezilierii 

contractului de subvenție. 
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Exemplu:  

Pentru un proiect cu valoarea de 66.500 lei la care obiectivele obligatorii de îndeplinit au 

fost respectate dar nu a fost îndeplinit un obiectiv specific care participă cu 20% la 

îndeplinirea obiectivului general al proiectului, valoarea totală a terenului 

construit/neconstruit care poate fi achiziționat prin proiect este de: 10%*(80%*66.500) = 

5.320 lei. 

 

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală 

teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. 

  

Nu se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de birouri. 

 

Dacă la verificarea celei de-a doua tranșe de plată se constată faptul ca suma utilizată pentru 

achiziția terenului construit/ neconstruit este mai mare de 10% din valoarea nerambursabilă aferentă 

obiectivelor îndeplinite (calculată conform procentelor), cea de-a doua tranșă de plată va fi diminuată 

cu diferența până la suma acceptată.  

 

În cazul în care diferența este mai mare decât cea de-a doua tranșă de plată, se constituie, în 

completare, un debit de recuperat din prima tranșă de plată. 

 

Costuri eligibile specifice:  

a) modernizarea şi dotarea clădirilor;  

b) achiziționarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalații şi 

echipamente noi; 

c) investiţii intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software şi achiziționarea de brevete, 

licenţe, drepturi de autor, mărci;  

 

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care 

leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpăra bunurile 

respective la expirarea contractului de leasing. 

 

Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai 

dacă au fost inițiate după semnarea contractului de subvenţie încheiat între administratorul 

schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis. 

 

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate  

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:  

▪ Ambulanță umană; 

▪ Autospecială pentru salubrizare; 

▪ Mașină specializată pentru intervenții, prevãzutã cu nacelă pentru execuția de lucrări la 

înălțime; 
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▪ Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoșasiu - exclus cap tractor și 

remorcă autocisternă sau una din ele separat); 

▪ Mașină de măturat carosabilul; 

▪ Auto betonieră; 

▪ Auto vidanjă; 

▪ Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul 

este montat direct pe autoșasiu, fără a putea fi detașat); 

▪ Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.); 

 

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor condiţii:  

▪ mijlocul de transport să fie încadrat în categoria N1 sau N2  cu maximum 3 locuri și 2 uși de 

acces în cabină; 

▪ să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru 

activitatea propusă prin proiect, cu excepția ambulanțelor veterinare; 

▪ în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de Colegiul 

Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotărârii Consiliului 

National 2016; RAR va face mențiunea „echipare specifică intervenții medicină veterinară”; 

▪ în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă 

modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în 

vigoare; 

▪ mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu excepţia celor propuse prin 

proiect.  

 

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv 

activităţile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu 

remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit și pentru alte tipuri de activități).  

Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată. 

 

Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.  

 

În cazul proiectelor prin care se propune achiziţia de echipamente de agrement ((ex.: arc, 

echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/beneficiarul are obligația de a utiliza 

echipamentele achiziționate numai în scopul deservirii activităților propuse prin proiect şi numai în 

aria geografică descrisă în Planul de afaceri.  

 

În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de subvenție (inclusiv în perioada de 

monitorizare) se constată utilizarea echipamentelor și a mijloacelor de transport de agrement în afara 

ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă.  

Atenție! În ariile naturale protejate sunt eligibile echipamentele de agrement autopropulsate numai 

cu acordul administratorului/custodelui ariei naturale respective. 
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11.2 Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile 
Nu sunt eligibile: 

▪ cheltuieli cu consultanța pentru scrierea și implementarea Planului de afaceri; 

▪ cheltuielile aferente activităților desfășurate în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, 

reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti 

şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 

ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

▪ cheltuielile aferente activităților desfășurate în domeniul producţiei primare de produse 

agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE; 

▪ cheltuieli pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri; 

▪ cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de subvenție; 

▪ cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

▪ cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

Cheltuieli neeligibile specifice: 

▪ acțiuni/proiecte care propun prin planul de afaceri construcții care se supun autorizării conform 

Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL XII. SELECȚIA PROIECTELOR 
 

Pragul minim sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare este de 15 puncte. 

Punctajul se calculează în baza următoarelor CRITERII DE SELECŢIE: 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecție 

 

Subcriterii de selecție Punctaj 

CS1 

max. 

30p 

Criteriul prioritizării 

Planurilor de afaceri care  

contribuie la crearea cat mai 

multor locuri de muncă 

SCS 

1.1 
Proiecte care crează 2 locuri de muncă 

Conform 

mențiunii din 

Apelul de 

selecție 

SCS 

1.2 
Proiecte care crează 3 locuri de muncă 

CS2 

20p 

Criteriul prioritizării Planurilor de afaceri care  contribuie cu un procent de 

cel puțin 11% din valoarea micrograntului la dezvoltarea durabilă (ex: 

achiziţia de echipamente cu emisii scăzute de carbon sau care utilizeaza 

resurse regenerabile, care economisesc energie sau tehnologii si proceduri 

care sa includa principiile economiei circulare) 

CS3 

15p 
Criteriul prioritizării Planurilor de afaceri care  contribuie la digitalizare 
afacerii 
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CS4 

35p 

Criteriul prioritizării Planurilor de afaceri care  sunt implementate de 

microîntreprinderi organizate ca Persoană Fizică Autorizată (PFA) sau 

Întreprindere individuală (I.I.) 

TOTAL 

Maxim  

100 de puncte 

 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor 

priorități: 

1. Proiectele care contribuie cu un procent cât mai mare din valoarea micrograntului la dezvoltarea 

durabilă; 

2. Proiectele care contribuie cu un procent cât mai mare din valoarea micrograntului la digitalizarea 

afacerii. 

CAPITOLUL XIII. DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ 
13.1 Documente necesare la depunerea cererii de plată nr. 1 

☑  Identificare financiară pentru contul bancar în care se va face plata subvenției 

☑  Anexa 9 – Declarație pe propria răspundere; 

 

13.2 Documente necesare la depunerea cererii de plată nr. 2 
 

☑ Identificare financiară pentru contul bancar în care se va face plata subvenției 

☑  Anexa 9 – Declarație pe propria răspundere; 

☑  Copiile documentelor care să justifice achiziția bunurilor/serviciilor achiziționate conform 

planului de afaceri (Contracte de achiziție, facturi, documente de plată, extrase de cont, după caz); 

☑  Anexa 10 - Raportul de execuție; 

☑  Copiile documentelor care să justifice respectarea procentelor asumate pentru dezvoltarea 

durabilă; 

☑  Registrul jurnal încasări și plăți (PFA, II, IF), Fișa mijlocului fix, Balanța analitică, Lista 

obiectelor de inventor sau alte documente după caz; 

☑  Extras din REVISAL care să facă dovada creării locurilor de muncă asumate; 

☑  Procese verbale de predare-primire, recepție și punere în funcțiune pentru bunurile 

achiziționate; 

☑  Contract de vânzare-cumpărare; 

☑  Cartea de identitate a mijloacelor de transport specializate; 

☑  Documente emise de autorităţile sanitar veterinare; 

☑ Autorizaţia de funcționare/negaţie referitoare la emiterea autorizaţiei de funcţionare, după 

caz; 

☑  Alte documente justificative. 
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PARTEA C. DISPOZIȚII PRIVIND VERIFICAREA CERERILOR DE SUBVENȚIE 
 

 
CAPITOLUL XIV. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERILOR DE SUBVENȚIE 
 
Solicitantul depune Dosarul Cererii de subvenție sigilat, în două exemplare, la secretariatul GAL 
PĂDUREA CRAIULUI.  

În vederea verificării conformității se vor prezenta documentele originale pentru care solicitantul a 
atașat copii în dosar. Fiecare exemplar al Dosarului Cererii de subvenție va conţine formularul Cerere 
de subvenție corect completat şi anexele tehnice şi administrative, atât în format letric cât și pe 
CD/DVD/memorystik.  

Secretarul GAL PĂDUREA CRAIULUI înregistrează cererea de subvenție în Registrul de Înregistrare a 
Cererilor de subvenție iar solicitantul primește un număr de înregistrare.  

Registrul de Înregistrare a Cererilor de subvenție se ține în format letric și format electronic și 
conține următoarele informații: 

- Număr curent 
- Data înregistrării 
- Denumirea solicitantului 
- Titlul proiectului 
- Conform ”CA” / Neconform ”N” 
- Eligibil și acceptată ”EA” / Neeligibilă  neacceptată ”NN” 
- Selectat ”ES” cu x puncte / Eligibila si neselectata ”EN” / Neselectat ”NF”. 
- Cerere retrasă ”R” 

După înregistrare, documentația va fi repartizată Experților Evaluare și Monitorizare (EEM), angajați ai 
GAL PĂDUREA CRAIULUI, pentru verificarea conformității. 

Verificarea Dosarului Cererii de subvenție se va face în baza formularului ”GPC1-C – Fișa de 
verificarea a conformității”. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL PĂDUREA CRAIULUI, după verificarea conformităţii, 
pentru a fi înștiințat dacă Cererea de subvenție este conformă sau să i se explice cauzele 
neconformității.  

Verificarea conformității se efectuează în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării 

Cererii de subvenție. 

Cererea de subvenție pentru care concluzia verificării conformității a fost ,,neconformă”, va fi 
înapoiată solicitantului. Acesta poate reface proiectul și să-l redepună la GAL PĂDUREA CRAIULUI în 
cadrul aceluiași apel de selecție. Aceeași cerere de subvenție poate fi depusă în cadrul aceluiași apel 
de selecție de maxim două ori. 
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Experții Evaluare și Monitorizare vor verifica în Registrul de Înregistrare a Cererilor de subvenție 
daca același solicitant a depus aceeași cerere de subvenție de doua ori în perioada apelului de 
selecție și, totodată, dacă aceasta a fost declarată neconformă de fiecare dată. Dacă solicitantul se 
prezintă a treia oară cu aceeași cerere de subvenție aceasta va fi declarată inadmisibilă, nefiind 
acceptată pentru verificare. 

Responsabilii din cadrul GAL PĂDUREA CRAIULUI pentru verificarea și evaluarea proiectelor depuse 
sunt, în limita atribuțiilor, următorii: Coordonatorul P3 și Experții Evaluare și Monitorizare angajați de 
către GAL PĂDUREA CRAIULUI.  
 
CAPITOLUL XV. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE SUBVENȚIE  
 

GAL PĂDUREA CRAIULUI, în calitate de administrator de schemă de minimis, va evalua Cererile de 

subvenție pe baza criteriilor menționate în PARTEA C. din prezenta procedură. 

Pentru toate Cererile de subvenție declarate conforme în urma verificării, Experții Evaluare și 

Monitorizare vor verifica criteriile de eligibilitate, vor acorda punctajele aferente fiecărei Cereri de 

subvenție eligibile și vor emite un raport de recomandare către Comitetul de selecție. 

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la 

nivelul administratorului de schemă de minimis, datate și semnate de Experții Evaluare și Monitorizare 

și avizate de Coordonatorul P3. Punctele de verificare a conformității Dosarelor Cererilor de subvenție 

vor fi stabilite de administratorul schemei de minimis în baza unei analize proprii. 

Fișele de verificare elaborate la nivelul administratorului schemei de minimis sunt: 

- Fisa de verificare a conformității – Formularul GPC1-C; 

- Fișa de verificare a eligibilității – Formularul GPC2-E; 

- Fișa de verificare a criteriilor de selecție -  Formularul GPC3-S; 

- Fișa de verificare pe teren – Formularul GPC4-T (daca este cazul). 

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție și metodologia de punctare se stabilesc și 

menționează în Apelul de selecție. 

Administratorul schemei de minimis poate să solicite potențialului beneficiar al schemei de minimis, 
clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor de conformitate, eligibilitate și selecție, dacă este 
cazul. Solicitarea de clarificări se va face utilizând Formularul GPC5-IS – Fișa de solicitare a 
informațiilor suplimentare. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să 
completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. Termenul furnizării informațiilor 
suplimentare, de către solicitant, este de maxim 5 zile lucrătoare, socotite de la data primirii 
formularului. Data primirii se consideră data la care formularul a ajuns la adresa solicitantului 
(poștală, e-mail sau fax), menționată în cererea de subvenție. 
Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, 
respectiv vor fi semnate de către cei doi experți EEM (un expert care completează și un expert care 
verifică).  Daca unul dintre experti lipsește sau nu este disponibil, verificarea va fi efectuata de un alt 
expert, conform matricei de înlocuire prevăzută pentru situații speciale. În urma verificării, expertul 
EEM2 contrabifează Fișa de verificare, respectându-se astfel principiul “4 ochi”. Toate Fișele de 
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verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL PĂDUREA CRAIULUI sau înlocuitorii lor implicați 
în procesul de evaluare și vor fi avizate de catre Coordonatorul P3. 
 
Dacă unul dintre Experții Evaluare și Monitorizare sau Coordonatorul P3 nu este disponibil pentru 
completarea, verificarea sau aprobarea Fișei de verificare a conformităţii, Fișei de verificare a 
eligibilității sau Fișei de verificare a criteriilor de selecție, aceștia vor fi înlocuiți conform matricei de 
înlocuire. 

Expertul EEM1 este expertul evaluator care întocmește Fișa de verificare și concretizează verificarea 
prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Expertul EEM2 este expertul 
evaluator care verifică munca EEM1 și certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la 
stânga sus spre dreapta jos suprapusa peste bifa EEM1. Daca nu este de acord cu constatarea 
expertului care a înscris bifa, de exemplu în căsuța „Da”, iar verificatorul a înscris bifa sa în căsuța 
„Nu”, constatarea finala va fi cea a Coordonatorului P3 – CP3. 

În vederea asigurării unității în verificare, angajații administratorului schemei de minimis vor utiliza 
aceleași formulare cadru în scopul realizării conformității, eligibilității și selecției.  

După verificarea conformității, pentru fiecare Cerere de subvenție conformă, expertul care a 
instrumentat Cererea de subvenție va înființa Dosarul administrativ al Cererii de subvenție. Dosarul 
va avea același număr cu numărul de înregistrare al Cererii de subvenție, o coperta și un opis, care va 
fi completat de către unul dintre experții EEM. 
 
Dosarul administrativ al Cererii de subvenție va cuprinde:  

➢ Declarațiile Experților Evaluare și Monitorizare și a Coordonatorului P3 privind evitarea 
conflictului de interese;  

➢ Fișa de verificare a conformității – GPC1-C; 
➢ Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate – GPC2-E;  
➢ Fișa de verificare a criteriilor de selecție – GPC3-S; 
➢ Fișa de verificare pe teren – GPC4-T (daca este cazul); 
➢ Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare – GPC5-IS (dacă va fi cazul); 
➢ Raportul de evaluare; 
➢ RISC, RFSC sau RSC, dacă este cazul; 
➢ Raportul de selecție final; 
➢ Notificare privind eligibilitatea/neeligibilitatea;    
➢ Contestația depusă (dacă va fi cazul); 
➢ Notificarea privind soluționarea contestației (dacă va fi cazul); 
➢ Orice alte documente și/sau notificări relevante transmise și/sau primite de la solicitant. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul 

administratorului schemei de minimis (evaluatori, coordonator, membrii Comitetului de Selecție și 

membrii Comisiei de Contestații) au obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind 

evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a 

posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 

În acest sens, persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul administratorului 

schemei de minimis vor completa declarații pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de 

interese, în care trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte: 
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- Numele și prenumele declarantului; 

- Funcția deținută la nivelul administratorului de schemă de minimis; 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare;  

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut 

la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; 

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul 

în declaraţii. 

Dacă în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL PĂDUREA CRAIULUI apar situații 
generatoare de conflict de interese, atunci persoana care face obiectul conflictului respectiv este 
obligată să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze 
Coordonatorul P3, sau altă persoană ierarhic superioară, în vederea înlocuirii. 

15.1 Verificarea criteriilor de eligibilitate 
 
Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant de catre 
Experții Evaluare și Monitorizare (EEM1 și EEM2), prin completarea Fișei de verificare a eligibilității – 
Formularul GPC2-E. Completarea Formularului GPC2-E se va face urmărind metodologia de aplicat 
pentru verificarea criteriilor de eligibilitate. 

Verificarea eligibilităţii constă în: 

• verificarea eligibilităţii solicitantului; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate; 

• verificarea Planului de afaceri și a tuturor documentelor anexate; 
 
GAL PĂDUREA CRAIULUI își rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare 

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

 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

• informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate; 

• prezentarea„ unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de 

subvenție; 

• prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul 

standard (nu sunt conforme); 

• necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la 

depunerea Cererii de subvenție; 

• necesitatea corectării bugetului; 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documentele emise 

de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la 

momentul depunerii Cererii de subvenție.  
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În cazul în care, Expertul Evaluare și Monitorizare consideră că pentru verificarea unui criteriu de 

eligibilitate sau selecție sunt necesare informații suplimentare, acestea se solicită, ca regulă generală 

o singură dată, în următoarele cazuri: 

1.   în cazul în care Planul de afaceri conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unor criterii 
de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul acestuia ori faţă de celelalte 
documente anexate Cererii de subvenție; 

2.   pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare  
fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de subvenție. Se acceptă orice 
informații și alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii 
Cererii de subvenție, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din 
documentele obligatorii existente la Dosarul Cererii de subvenție; 

3.   în cazul când avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile emitente 
într-o formă care nu respectă formatul legal; 

4.   în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din Dosarul Cererii de Subvenție, se 
constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de subvenție) sau 
omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza 
proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau 
erori materiale. 
 

Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. În situații excepționale, se pot 

solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile 

suplimentare solicitate inițial. 

 
Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare este de maxim 5 zile lucrătoare de la 

data primirii Fișei de solicitarea a informațiilor suplimentare. Formularul se consideră primit la data 

menţionată pe recipisa poștală, la data transmiterii formularului prin e-mail sau fax sau la data luării 

la cunoștință prin semnătura pe formular. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea 

de subvenție. 

Atenție! În cazul în care restul documentelor din Cererea de subvenție nu sunt în conformitate cu 

forma cerută în Listei Documentelor - partea D din Cererea de subvenție „Documentele necesare 

întocmirii Cererii de Subvenție”, Cererea de Subvenție va fi declarată neeligibilă. 

 
După verificare pot exista două variante:  

➢  Cererea de subvenție este declarată eligibilă; 
➢  Cererea de subvenție este declarată neeligibilă 

Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de subvenție conformă, 
poate redepune o singură dată, aceeași Cerere de subvenție în cadrul unui Apel de selecție, dar în 
această situație procedurile de evaluare a conformității, eligibilității și criteriilor de selecție vor fi  
reluate. 

15.2 Verificarea pe teren 
Verificarea pe teren se realizează de către experții administratorului de schemă de minimis. 
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Scopul verificării pe teren este de a controla concordanța datelor și informaţiilor cuprinse în anexele 

Cererii de subvenție cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară criteriile de 

eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura 

de corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate. 

15.3 Verificarea criteriilor de selecție 
Dacă Cererea de subvenție este eligibilă se continuă cu evaluarea și punctarea criteriilor de selecție, 
prin completarea Fișei de verificare a criteriilor de selecţie – Formularul GPC3-S. 
 
Verificarea criteriilor de selecție si stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de subvenție se va face de 
către aceeași experți EEM care au efectuat evaluarea eligibilității, numai pentru Cererile de subvenție 
declarate eligibile și acceptate pentru verificarea criteriilor de selecție. 

După stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de subvenție experții EEM întocmesc Raportul de 
evaluare, care va fi supus aprobării Coordonatorului P3.  

În urma evaluării sunt posibile 3 situații: 
➢ CS cu un punctaj verificat ≥ decât pragul minim de selecție al măsurii, primește statutul ES 

(eligibilă și propusă pentru selecție) - cu punctaj mai mare decât pragul minim al măsurii și 
care se poate încadra în suma alocată pentru sesiunea respectivă; 

➢ CS cu un punctaj verificat ≥ decât pragul minim de selecție al măsurii, primește statutul EN 
(eligibilă și neselectată) - cu punctaj mai mare decât pragul minim al măsurii și care nu se 
poate încadra în suma alocată pentru sesiunea respectivă; 

➢ CS, cu un punctaj verificat < decât pragul minim de selecție al măsurii, primește statutul NF 
(neacceptată la finanțare) - cu punctaj mai mic decât pragul minim al măsurii. 

Termenul de verificare a eligibilității si selecției cererilor de subvenție depuse la GAL PĂDUREA 
CRAIULUI va fi de maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, 
menționată în Apelul de selecție.   
 
15.4 Elaborarea Raportului de evaluare 
 

Dupa finalizarea verificării administrative, a criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, în 

termen de 2 zile lucrătoare se va întocmi și aproba Raportul de evaluare care va include: Cererile de 

subvenție eligibile, Cererile de subvenție neeligibile,  Cererile de subvenție care nu au îndeplinit 

punctajul minim si Cererile de subvenție retrase, după caz. Pentru fiecare Cerere de Subvenție 

declarată eligibilă, se va menționa și punctajul aferent Planului de afaceri evaluat. 

Elaborarea, verificarea și aprobarea Raportului de evaluare se realizează astfel: 

➢ elaborat  de Expertul Evaluare și Monitorizare EEM1; 

➢ verificat  de Expertul Evaluare și Monitorizare EEM2; 

➢ aprobat de Coordonatorul P3 – CP3; 

 

Raportul de evaluare va fi publicat pe pagina de internet a GAL PĂDUREA CRAIULUI 

(www.padureacraiului.ro) și GAL POARTA TRANSILVANIEI (www.poartatransilvaniei.ro) în ziua 

următoare aprobării acestuia. 

http://www.padureacraiului.ro/
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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În baza Raportului de evaluare publicat, GAL PĂDUREA CRAIULUI, în calitate de administrator de 

schemă de minimis, notifică aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării Cererii de subvenție, într-un 

termen de maxim 3 zile lucrătoare, prin intermediul Formularului GPC6-NRE – “Notificarea 

solicitanților privind rezultatul evaluării”. 

Notificarea va include informaţii cu privire la statutul Cererii de subvenție în urma evaluării şi 

modalitatea de depunere a contestațiilor de către aplicanţii nemulțumiți de rezultatul evaluării.  

Informațiile din notificare se referă, după caz, la: 

➢ punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecție, motivele pentru care nu au fost punctate 

anumite criterii de selecție și stabilirea criteriilor de departajare, daca este cazul; 

➢ condițiile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum și cauzele care au condus la 

neeligibilitatea proiectului; 

➢ precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, dacă este cazul. 

De asemenea notificarea va include informații cu privire la: 

➢ posibilitatea contestării rezultatului evaluării; 

➢ înștințare cu privire la primirea Formularului GPC7-NRS - Notificare privind rezultatul 

procesului de selecție. 

➢ Confirmarea de primire a notificării. 

 

15.5 Soluționarea contestațiilor 
 

Comisia de Contestații (”CC”) își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare și 

Funcționare (”ROF”) elaborat de GAL PĂDUREA CRAIULUI, fiind formată din 3 membri nominalizați în 

ROF. 

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea Notificării GPC6-NRE – “Notificarea solicitanților 

privind rezultatul evaluării”, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de 

evaluarea, solicitanții au posibilitatea de a depune contestație cu privire la rezultatul evaluării.  

În cazul în care nici un solicitant nu a contestat rezultatul evaluării se trece direct la procedura 

de selecție a proiectelor. 

Termenul de soluționare a tuturor contestațiilor este de 15 zile lucrătoarea de la expirarea termenului 

de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă maxim 10 zile lucrătoare, dacă numărul de 

contestații depuse depășește procentul de 25% din totalul Cererilor de subvenție depuse. 

Contestațiile vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului 

și depuse la sediul GAL PĂDUREA CRAIULUI în original. Obiectul contestației va fi stric legat de 

Cererea de Subvenție depusă de solicitant. 

La depunere, contestațiile vor primi un număr de înregistrare.  

Atenție!  
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Vor fi considerate contestații și analizate în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, doar 

solicitările care se referă la: 

➢ elemente legate de eligibilitatea Cererii de subvenție depuse; 

➢ punctarea unui/unor criterii de selecție; 

➢ aplicarea criteriilor de departajare; 

➢ valoarea declarată eligibilă; 

 

Contestația se va întocmi într-un singur exemplar.  

Procesul de soluționare a contestațiilor se va desfășura, după caz, în două etape: 

➢ în prima etapă vor fi soluționate contestațiile care privesc evaluarea criteriilor de eligibilitate. 

După prima etapă se va întocmi Raportul intermediar de soluționare a contestațiilor(RISC). 

➢ în a doua etapă se vor soluționa restul contestațiilor depuse.  

După a doua etapă se va întocmi Raportul final de soluţionare a contestațiilor(RFSC). 

Dacă nu s-au depus contestații care privesc evaluarea criteriilor de eligibilitate, atunci toate 

contestațiile se vor analiza și soluționa într-o singură etapă, întocmindu-se în acest caz Raport de 

soluționare a Contestațiilor (RSC). 

A. Procedura în prima etapă  
Coordonatorul P3 – CP3 va face o analiză preliminară a contestațiilor depuse. Pentru fiecare 
contestație acesta va întocmi un Raport privind analiza contestației, în care va prezenta punctul lui 
de vedere. În vederea formulării unui punct de vedere cu privire la contestațiile depuse, 
Coordonatorul P3 poate solicita sprijinul unor consultanți externi, poate solicita punctul de vedere al 
experților implicați în evaluarea inițială a Cererii de subvenție și/sau poate dispune reevaluarea 
Cererii de subvenție de către alți doi experți, caz în care se vor întocmi noi fișe de evaluare. 

În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, secretarul GAL 

PĂDUREA CRAIULUI întocmește Situația Centralizată a Contestațiilor depuse și o înaintează 

Președintelui Comisiei de Contestații.  

În vederea soluționării contestațiilor, Președintele CC convocă membrii comisiei, fixând ședința la 

interval de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii situației centralizate. În această etapă CC 

analizează și soluționează contestațiile formulate pentru Cererile de subvenție menționate în Raportul 

de evaluare ca neeligibile. 

În urma instrumentării contestațiilor, Comisia de Contestaţii poate adopta următoarele soluții: 

Statatut initial al CS 
Statut CS în urma instrumentării 
contestației 

Rezultatul contestației 

Neeligibilă 

Neeligibil RESPINSĂ 

Neeligibil ADMISĂ PARȚIAL 

Eligibil ADMISĂ 

În urma analizării, CC poate declara contestația: 
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➢ ADMISĂ: toate elementele contestate sunt admise; 

➢ PARȚIAL ADMISĂ: un element/unele elemente contestate sunt admise, iar un element/unele 

elemente sunt respinse; 

➢ RESPINSĂ: toate elementele contestate sunt respinse sau contestația nu a fost depusă în termen. 

Hotărârile Comisiei privind soluționarea contestațiilor se comunică Coordonatorului P3. 

Pentru CS declarate eligibile ca urmare a soluționării contestațiilor, Coordonatorul P3 dispune 

evaluarea criteriilor de selecție de către experții evaluatori și întocmirea Fișei de verificare a 

criteriilor de selecţie – Formularul GPC3-S. Termenul de evaluare este de maxim 2 zile lucrătoare. 

Ca urmare a soluționării contestațiilor analizate în prima etapă și a scorării cererilor de subvenție, 

pentru care contestațiile au fost admise, se întocmește și se publică, pe site-ul GAL PĂDUREA 

CRAIULUI, RISC. 

Solicitanții ale căror contestații au fost admise în prima etapă pot formula contestații cu privire la 

evaluarea criteriilor de selecție în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea notificării dar nu 

mai mult de 3 zile lucrătoare de la data publicării RISC. 

Cererile de subvenție care, în urma admiteri contestației, devin eligibile și au un punctaj ≥ decât 

pragul minim de selecție al măsurii, vor fi propuse să fie incluse în Lista CS cu punctaj verificat ≥ 

decât pragul minim de selecție al măsurii și care se poate încadra în suma alocată pentru sesiunea 

respectivă, conform punctajului obținut. 

În etapa a doua Comisia de contestații va analiza și soluționa toate contestațiile care nu au făcut 

obiectul soluţionării în prima etapă. 

După soluționarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de contestații aprobă RFSC, pe care îl 

comunică Coordonatorului P3 în vederea publicării pe site-ul GAL PĂDUREA CRAIULUI. În urma 

publicării RFSC, sunt notificați toți solicitanții care au formulat contestații. 

Dosarul fiecărei contestaţii care va cuprinde:  
- contestaţia depusă;  

- raportul de analiză a contestaţiei; 

- RISC (dacă este cazul); 

- RFSC sau RSC, după caz;  

- notificarea privind soluţionarea contestației;  

- fişele de verificare iniţiale;  

- fişele de verificare refăcute;  

- documentele menţionate în raportul de analiză a contestaţiei și care sunt concludente pentru soluția 
propusă.  

RISC se va întocmi doar în cazul în care se formulează contestații cu privire la eligibilitatea proiectelor 
și care, în urma soluționării, sunt admise. 



                                                                                                                                                                    
 
                                                            

 
                                                                                                              

PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate -PROSPER Contract de finanțare POCU/827/5/2/139717 
 

Pa
ge

33
 

GAL POARTA TRANSILVANIEI 

                          FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
     PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

 
Axa prioritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;  Obiectivul specific 5.2 - Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub 

RFSC se întocmește atunci când soluționarea contestațiilor se face în două etape. 

RSC se va întocmi atunci când contestațiile sunt soluționate într-o singură etapă. 
 
B. Procedura în a doua etapă 
Coordonatorul P3 va realiza o analiză preliminară a contestațiilor depuse. Pentru fiecare contestație 
Coordonatorul P3 va întocmi un Raport privind analiza contestaţiei, în care va prezenta punctul lui 
de vedere. În vederea formulării unui punct de vedere cu privire la contestațiile depuse, 
Coordonatorul P3 poate solicita sprijinul unor consultanți externi, poate solicita punctul de vedere al 
experților implicați în evaluarea inițială a proiectului și/sau poate dispune reevaluarea proiectului de 
către alți doi experți, caz în care se vor întocmi noi fişe de evaluare. 

Comisiei de Contestații va soluționa contestațiile în termen de maxim 3 zile de la convocare. 

Comisia de Contestații declarată contestația: 

➢ ADMISĂ: toate elementele contestate sunt admise; 

➢ PARȚIAL ADMISĂ: un element/unele elemente contestate sunt admise, iar un element/unele 

elemente sunt respinse; 

➢ RESPINSA: toate elementele contestate sunt respinse sau contestația nu a fost depusă în termen. 

Cererea de subvenție care, în urma admiteri contestației, are un punctaj > decât pragul inițial, va fi 
propusă să fie inclusă în Lista CS cu punctaj verificat ≥ decât pragul minim de selecție al măsurii și 
care se poate încadra în suma alocată pentru sesiunea respectivă. 

Raportul final de soluţionare a contestațiilor (RFSC), va fi însoţită în mod obligatoriu de dosarul 
fiecărei contestaţii care va cuprinde:  
- contestaţia depusă;  

- raportul de analiză a contestaţiei;  

- notificarea privind soluționarea contestației;  

- fişele de verificare iniţiale;  

- fişele de verificare refăcute;  

- documentele menţionate în raportul de analiză a contestaţiei și care sunt concludente pentru soluția 
propusă.  

După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Contestații întocmește Raportul final de 
soluţionare a contestațiilor, care este transmis Coordonatorului P3 în vederea publicării pe site-ul GAL 
PĂDUREA CRAIULUI. În urma publicării raportului vor fi notificați toți solicitanții care au depus 
contestație. 

CAPITOLUL XVI. MODALITATEA DE SELECȚIE  A PROIECTELOR 
 

În baza Raportului final de soluționare a contestațiilor și a Raportului de evaluare, Comitetul de 

Selecție parcurge procedura de selecție a Cererilor de subvenție. 

În situaţia în care în urma finalizării contestațiilor, respectiv după publicarea Raportului final de 
soluționare a contestațiilor, se constată existenţa unor erori materiale în raportul final de soluționare 
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a contestațiilor, secretariatul Comisiei de Contestaţii va opera de urgenţă modificările în Raportul 
final de soluționare a contestațiilor, în baza unei erate elaborată de secretariatul Comisiei de 
Contestaţii şi aprobată de președintele Comisiei de Contestaţii. Raportul final de soluționare a 
contestațiilor rectificat şi/sau erata vor fi publicate pe site-ul Asociației GAL PĂDUREA CRAIULUI. 

16.1 Comitetul de selecție ”CS” 
Comitetul de selecție va fi format din 5 (cinci) membri, reprezentanți ai mediului de afaceri. 

Componența nominală a Comitetului de selecție va fi stabilită prin Regulamentul de Organizare și 

Funcționare (ROF) a Comitetului de selecție (CS). 

Organizarea și funcționarea Comitetului de selecție sunt reglementate prin Regulamentul de 

Organizare și Funcționare (”ROF”) elaborat de GAL PĂDUREA CRAIULUI. 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL PĂDUREA CRAIULUI a RFSC (RSC), 

secretarul Comitetului de selecţie întocmeşte proiectul Raportului de selecţie.  

În vederea verificării şi validării Raportului de selecție, Comitetul de selecţie se reuneşte în termen de 

maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea de către secretariatul Comitetului de selecţie a proiectului 

Raportului de selecţie. 

16.2 Etapa de selecție a proiectelor 
 

Alocare disponibilă este reprezentată de alocarea menţionată în Apelul de selecție.  

Selecția Planurilor de afaceri se realizează în LEI. 

Pentru realizarea selecției Cererilor de subvenție/Planurilor de afaceri se analizează dacă valoarea 

publică totală, exprimată în LEI, a Cererilor de subvenție eligibile este situată sub sau peste alocarea 

disponibilă prin apelul de selecție.  

Când valoarea publică totală a Cererilor de subvenție eligibile se situează sub alocarea disponibilă, 

Comitetul de selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor Cererilor de subvenție eligibile cu 

un punctaj ≥ decât pragul minim de selecție. Când valoarea publică totală a Cererilor de subvenție 

eligibile, care au îndeplinit pragul minim, se situează peste alocarea disponibilă, Comitetul de selecţie 

analizează Lista Cererilor de subvenție şi procedează la ierarhizarea lor în ordinea descrescătoare a 

punctajului acordat.  

Selecția Cererilor de subvenție se face cu votul majorității membrilor CS prezenți. Pentru 

transparența procesului de selecție a Planurilor de afaceri și pentru efectuarea activităților de control 

și monitorizare, la aceste selecții pot lua parte, fără drept de vot, și reprezentanți furnizorului de 

schemă de minimis sau reprezentanți administratorului schemei de antreprenoriat. 

După parcurgerea etapei de selecţie secretarul Comitetului de selecţie întocmeşte Raportul de 

selecţie. 
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16.3 Întocmirea Raportului de selecție ”RS” 
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție, care va cuprinde 

următoarele: 

➢ Lista Cererilor de subvenție selectate pentru finanțare; 

➢ Lista Cererilor de subvenție nefinanțate: 

• Cereri de subvenție eligibile fără finanțare – care au punctaj ≥ decât pragul minim de 

selecție al măsurii și care nu se poate încadra în suma alocată pentru sesiunea 

respectivă; 

• Cereri de subvenție eligibile fără finanțare – care nu au îndeplinit punctajul minim; 

• Cereri de subvenție neeligibile; 

• Cereri de subvenție retrase. 

 

Raportul de selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție și de 

Reprezentantul legal al GAL PĂDUREA CRAIULUI. 

Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecţie acesta se postează pe site-ul 

www.padureacraiului.ro.  În urma publicării raportului, GAL PĂDUREA CRAIULUI va notifica solicitanții. 

 

16.4 Rectificarea Raportul de selecție 
În situaţia în care se constată existenţa unor erori în datele prezentate, acestea vor fi centralizate 

într-o listă ce va fi trimisă de îndată secretarului Comitetului de selecţie în vederea convocării 

extraordinare a Comitetului de selecţie.  

Comitetul de selecţie convocat extraordinar analizează situaţia, iar secretarul acestuia întocmeşte 

minuta întâlnirii şi Raportul de selecţie rectificat.  

În situaţia în care, ca urmare a rectificării Raportului de selecţie, se produc modificări cu privire la 

încadrarea Cererilor de subvenție, rectificarea Raportului de selecţie se va face cu respectarea 

condițiilor impuse în cazul aprobării Raportului de selecție şi a alocării financiare disponibile aferente 

sesiunii în cauză.  

Raportul de selecție rectificat va fi datat, și aprobat de Preşedintele GAL PĂDUREA CRAIULUI. 

Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecţie rectificat acesta se postează pe site-ul 

www.padureacraiului.ro.  

16.5 Notificarea privind rezultatul procesului de selecție 
 

În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de selecţie/Raportului de selecţie 

rectificat, GAL PĂDUREA CRAIULUI va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, în 

baza Formularului GPC7-NRS - Notificare privind rezultatul procesului de selecție. 

 

 

http://www.padureacraiului.ro/
http://www.padureacraiului.ro/
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CAPITOLUL XVII. ANEXE 

☑ Anexa 1 - Model Cerere de subvenție; 

☑ Anexa 2 - Model plan de afaceri; 

☑ Anexa 3 - Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul prezentei scheme de minimis; 

☑ Anexa 4 - Model contract de subvenție; 

☑ Anexa 5 - Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/ 

întreprinderilor mici; 

☑ Anexa 6 - Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de 

cumul a ajutoarele de minimis; 

☑ Anexa 7 - Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în 

categoria "firme în dificultate”; 

☑ Anexa 8 - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

☑ Anexa 9 – Declarație pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de eligibilitate și 

selecție; 

☑ Anexa 10 - Declaraţie pe propria răspundere privind sustenabilitatea 

☑ Fișa de verificare a conformității; 

☑ Fișa de verificare a eligibilității; 

☑ Fișa de verificare a criteriilor de selecție. 

 


