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GHIDUL SOLICITANTULUI
Pentru accesarea Masurii 5/6A – NON-AGRICOL.

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor
beneficiari ai Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) a GAL
Valea Buzaului și se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea
proiectului conform cerințelor specifice ale SDL si PNDR.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și
depunerea proiectului, precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare
a proiectului. De asemenea, conține documentele pe care trebuie să le
prezentați, precum și alte informații utile elaborării proiectului și completării
corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului se completează cu prevederile cadrului de reglementare
european și național, precum și cu manualele de proceduri ale autorităților cu
competențe pe linia gestionării și managementului fondurilor europene
nerambursabile acordate României în perioada de programare 2014-2020.



ASOCIAŢIA GAL VALEA BUZĂULUI | STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 -2020 3

CUPRINS

1. CAP : PREVEDERI GENERALE
1.1Dictionar ………………………………………………………………………………….pag 4-10
1.2Legislatia europena …………………………………………………………………pag 10-12
1.3Legislatia nationala …………………………………………………………………pag 12-14
1.4Descrierea generala a masurii M 5/6A – Non agricol ………………pag 14-15

2. CAP 2: Prezentarea masurii M5/6A – Non – agricol ……………………..pag 16-25
2.1Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile (beneficiari eligibili)..pag 16-

18
2.2Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ……….pag 18-19
2.3Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile …………………………………..pag 19-20
2.4Tipuri de costuri eligibile ………………………………………………………..pag 20-22
2.5Tipuri de costuri neeligibile …………………………………………………….pag 22
2.6Principii si criteria de selectie a proiectului ……………………………pag 23-25
2.7Valoarea sprijinului nerambursabil ………………………………………..pg 25

3. Cap 3: Modalitatea de derulare a apelului de propuneri de proiecte 26-31
3.1 Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finantare … pag
26-31

4. Cap 4:Contractarea fondurilor ……………………………………………..pag 31 -32

5. Cap 5: Informatii utile

6. Anexe



ASOCIAŢIA GAL VALEA BUZĂULUI | STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 -2020 4

CAP 1. PREVEDERI GENERALE

1.1 DICTIONAR.

Activitatea Agricola conform cu prevederile art 4 (1) © din Reg 1307 / 2013
inseamna dupa caz: productia, cresterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv
recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor si detinerea acestora in scopuri
agricole; menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată
pentru păşunat sau pentru cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care
depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor agricole uzuale, cu respectarea
normelor de ecocondiționalitate, sau efectuarea unei activităţi minime pe
suprafeţele agricole menţinute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru
păşunat sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin îndepărtarea vegetației prin
lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată pe an, iar pe
pajiștile permanente, prin pășunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, în
conformitate cu prevederile legislației specifice în domeniul pajiștilor. În
cazul pajiștilor permanente, situate la altitudini de peste 1800 m, menținute în
mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat, activitatea minimă constă în
pășunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe
care le exploatează. In cazul viilor și livezilor activitatea agricolă minimă
presupune cel puțin o tăiere anuală de întreținere și cel puțin o cosire anuală a
ierbii dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului.

Activitate complementară reprezintă activitatea care se desfăşoară în scopul
completării/ dezvoltării/optimizării activităţii principale sau activitatii de bază
a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta
anterior depunerii proiectului.

Activitate mesteşugărească - producerea şi comercializarea produselor care
păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanat, prestarea serviciilor care
presupun un număr mai mare de operaţii executate manual în practicarea lor sau
au ca scop promovarea mesteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi serviciilor cu
specific tradiţional (exemple: sculptura, cioplitul sau prelucrarea artistică a
lemnului, confecţionarea instrumentelor muzicale, împletituri din fibre vegetale şi
textile, confecţionarea obiectelor ceramice, grafică sau pictură, prelucrarea pielii,
metalelor, etc);
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Activități productive – activitati in urma carora se realizeaza unul sau mai
multe produse pentru care prelucrarea s-a incheiat, care au parcurs in intregime
fazele procesului de productie si care sunt utilizate ca atare, fara sa mai
suporte alte transformari, putand fi depozitate in vederea livrarii sau
expediate direct clientilor: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole
de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice,
farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie
metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
fabricare produse electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă
în vederea comercializării; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile
pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului, etc.

Activități turistice - servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de
agrement dependente sau independente de o structură de primire agro-turistică
cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică);

Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un Contract de
Finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; În înţelesul art.
4 din R(UE) nr. 1307/ 2013 şi conform definiţiei din PNDR 2014 - 2020,

Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în
vederea obţinerii finanţării nerambursabile;
Data acordării ajutorului de minimis– data la care dreptul legal de a primi ajutorul

este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil;
Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un

solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi
Contractul de finanţare pentru FEADR;
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită

finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru
acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării;
Exploataţia agricolă - este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară

activitatea sub o gestiune unică şi are ca obiect de activitate exploatarea
terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică.

Fermier înseamnă o persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat) sau un
grup de persoane fizice sau juridice indiferent de statutul juridic pe care un astfel
de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei nationale, a carui exploatatie
se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.
Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele

măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează
categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;

Furnizare de servicii – servicii medicale, sanitar-veterinare; reparații
mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit;
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servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice,
administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor, alte servicii
destinate populației din spațiul rural, etc.

Gospodărie agricolă - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor
persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care,
după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi
valorifică în comun produsele agricole obţinute. Gospodăria poate fi formată şi
dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de
rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc împreună.

Industrii creative - acele activități economice care se ocupă de generarea sau
exploatarea cunoștințelor și informației (crearea de valoare economică (profit)
prin proprietate intelectuală). Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau
domenii ale economiei creative: publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile,
design-ul, moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea (publishing), cercetarea
și dezvoltarea, software-ul, jocurile și jucăriile, TV & radio, jocurile video.

Intreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă,
indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop
lucrativ al acesteia;

Intreprindere în activitate - întreprinderea care desfășoară activitate
economică și are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului
exercițiu financiar încheiat;

Intreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una
din situațiile următoare:
i. În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un

IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru
finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se
califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență
efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de
jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor
acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate
din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând
parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care
depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții,
„societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de
societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social”
include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
ii. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au

răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de
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cel puțin trei ani sau, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa
cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii
dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în
special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
iii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de
insolvență sau îndeplinește

criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență
să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a

rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru
restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

Intreprindere unică – în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din
Regulamentul (UE) nr.1.407/2013 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
intreprinderi.

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.

Investiţia nouă - cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii,
echipamente si/sau dotari, care se realizează pentru construcţii noi sau pentru
constructiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii
aparţinând întreprinderilor cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţionare
şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială.

Modernizarea – cuprinde achiziția de echipamente si/sau dotari sau lucrările de
construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau
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extinderea construcţiilor aferente întreprinderilor în funcţiune şi cu autorizaţii
de funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale;

Pensiune agroturistică - o structură de primire turistică, având o capacitate de
cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire
independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi
condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la
activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti.

Perioada de implementare – reprezinta perioada de la semnarea contractului
de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată.

Perioadă de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea
contractului de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului

Prag minim - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu
poate intra la finanţare.

Prag de calitate lunar- reprezintă punctajul cumulat realizat pe baza anumitor
criterii de selecție, apreciat drept reper lunar, care asigură finanțarea cu
prioritate a proiectelor de calitate.

Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale - sunt
produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat,
fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât
timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne componentă
substanţială a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:

- sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute,
neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;

- natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile
lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale,
simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;

- cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile
prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din
diferite genuri;

- produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează
specificul execuţiei manuale şi tradiţionale.

- produsele de artă populară - sunt produsele realizate de creatorii şi
meşterii populari, care păstrează
caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al

unei anumite zone.

Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune Cererea de
Finanţare şi în cazul în care Cererea de Finanţare va fi selectată, semnează
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Contractul de Finanţare. Acesta trebuie să aibă responsabilităţi şi putere
decizională din punct de vedere financiar în cadrul societăţii;
Solicitant – persoana fizica autorizata sau juridical, potential beneficiar al sprijinului

nerambursabil din FEADR.
Spațiul rural - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială,

comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5. Având în
vedere legislația națională - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul și Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului național de planificare
teritorială, spațiul rural este reprezentat de totalitatea comunelor cu satele
componente.

Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin
contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Sub-măsura – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza
cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri
nerambursabile).

Sumă forfetară -sumă fixă în procent de 100% prestabilită la un anumit
cuantum fără a mai fi necesară cofinanțarea din partea beneficiarului.

Tehnologia informației sau/ și Tehnologia informației și a comunicațiilor
abreviat (cel mai adesea IT) TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru
prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea)
informației, în particular prin folosirea computerelor pe multiple domenii legate
de date și informații, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și software,
limbaje de programare, structuri de date și altele (managementul datelor,
construcția de hardware pentru calculatoare, proiectarea de software, administrarea
sistemelor informaționale).

Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri,
servicii și/sau lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în
prezentul ghid și care pot fi decontate prin FEADR;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri,
servicii și/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizate la
punctul 2.5. în prezentul ghid și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR, nu vor
fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică și vor fi
suportate integral, din punct de vedere financiar de către beneficiarul proiectului;

Valoarea totală a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor eligibile și neeligibile
pentru investiții/servicii;

Strategia de Dezvoltare Locala – reprezinta un document oficial al Asociatiei Grupul
de Actiune locala (GAL) Valea Buzaului in care sunt analizate nevoile de dezvoltare a
teritoriului GAL Valea Buzaului, sunt prezentate fisele masurilor de finantare pentru
perioada 2014-2020, sunt alocate sumele de finantare pentru fiecare masura propusa.
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Teritoriul GAL Valea Buzaului – reprezinta spatiul format din suprafata insumata a
celor 12 localitati partenere: Cislau, Viperesti, Calvini, Catina, Chiojdu, Patarlagele,
Panatau, Siriu, Gura Teghii, Lapos, Starchiojd.

ABREVIERI

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică
subordonată MADR care derulează
FEADR;
AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală;
ANT – Autoritatea Națională pentru Turism;
CRFIR - Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură
organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale).
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de
finanţare creat de Uniunea
Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură
organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va
putea fi accesat FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare
rurală ale Uniunii Europene;
SDL – Strategia de Dezvoltare Locala;
GAL VB – Asociatia Grupul de Dezvoltare Locala (GAL) Valea Buzaului.

1.2 LEGISLATIA EUROPEANA.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 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. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
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abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune si de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352 / 78, (cE) nr. 165 /94 , (CE) nr. 2799/98,
(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu
modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de
stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de
sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului,
cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de
stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014
și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a
Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în
anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis Text cu relevanță pentru SEE, cu modificările şi completările
ulterioare;

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu
modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR),
cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de
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administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu
modificările şi completările ulterioare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și
alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare
la controale, valorile mobiliare și transparența, cu modificările şi completările
ulterioare.

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea
micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;

1.3 LEGISLATIA NATIONALA
Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca
regii autonome şi societăţi comerciale;

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările
şi completările ulterioare;

Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările

U lterioare; Legea nr. 36/1999 privind societatile agricole si alte forme de asociere

in agricultura; Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare;

Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, cu modificările şi completarile ulterioare.

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării
persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare

Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările
şi completările ulterioare;

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
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individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările
ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional aprobată prin Legea 190/2009.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării
şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri,
cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor
medicale;

Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală -
Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii;

Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada
2015-2019, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general
de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul
de stat, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul ministrului economiei și
finanțelor nr.
2371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;

Ordin 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura
de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de
asistenţă medical-veterinară.

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/ 2008 privind depunerea
declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
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Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/ 2008 privind documentele
financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul
sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi
neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate
consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul MADR nr. 22/ 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care
devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate
de politica agricolă comună, cu modificările şi completarile ulterioare;

Ordinul nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare al ANT
privind Norme de clasificare a structurilor de turism;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 65/ 2015 privind principalele
aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor
metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de
primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publica, a licenţelor şi
brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Turism nr. 65/2013 ;

Ordinul MADR nr.1731/2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de
minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul
rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole" ;

Ordinul MADR nr. 2243/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor
pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020;

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, aprobat prin Decizia
Comisiei de punere în aplicare nr. C(2016) 862/ 09.02.2015;

Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul
Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor
economice neagricole;

1.4 DESCRIEREA GENERALA A MASURII M5 / 6A – NON – AGRICOL.



ASOCIAŢIA GAL VALEA BUZĂULUI | STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 -2020 15

Conform analizei diagnostic și analizei SWOT toate ramurile economiei locale inclusiv
cele non-agricole, sunt inadaptate la cerințele pieței și deci neperformante. Economia locală nu
este diversificată și nu valorifică resursele locale, nereușind să atragă nici investitori nici turiști.
91 % din întreprinderile locale sunt micro-întreprinderi. În cadrul acestor activități este
angrenată peste 98 % din populația activă. Aceste activități oferă venituri reduse și au o
viabilitate redusă. Cauza este atât lipsa unei culturi antreprenoriale a întreprinzătorilor locali
cât și programelor de finanțare pentru dezvoltarea micilor antreprenori. Din acest motiv măsura
reprezintă o prioritate a intervenției GAL Valea Buzăului. Măsura contribuie la ocuparea unei
parţi din excedentul de forţă de muncă existent. Această măsură reprezintă intervenția care
poate conduce la diversificarea economiei locale.

Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura contribuie la
realizarea obiectivului iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale măsurii Non-agricol sunt:
- susținerea diversificării sectorului non agricol al economiei locale și revigorarea

meșteșugurilor și meseriilor tradiționale
- crearea de locuri de muncă
- susținerea creării și dezvoltării economiei sociale locale
- susținerea reconversiei forței de muncă pentru adaptarea la nevoile pieței
- crearea unui parteneriat pentru dezvoltarea antreprenoriatului local
- creșterea competitivității economiei locale
- stimularea inovării
- consolidarea identității locale
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi

a dezvoltării economice în zonele rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi

a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de munca prevăzut la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: __

Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile M2 / 2A - Soluţii
inovative pentru o agricultură / industrie alimentara competitive în teritoriul GAL și M6 / 6A -
Investiţii pentru ocuparea grupurilor marginalizate.
Măsura contribuie la priorităţile
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele
rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
reduse de carbon şi rezistenţa la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic.

Sinergia cu alte măsuri din SDL:
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Asumăm că măsura se aplică sinergic cu măsurile: M6/ 6A: Investiții pentru ocuparea grupurilor
marginalizate, M7/ 6B: Servicii de baza pentru economie şi pentru populația rurala (centre
comunitare multifuncționale), M8/ 6B: Dezvoltarea satelor, M9/ 6B: Ocrotirea moștenirii rurale,
M10/ 6B: Susținerea dezvoltării zonei Leader prin organizarea de evenimente, M11/ 6C: IT& C
contribuind la realizarea priorităţii P6.

Asumăm că măsura se aplica sinergic cu măsurile M4/ 5C:Sprijin pentru accesul populației din
mediul rural la “energie verde” prin realizarea de investiții în domeniul energiei regenerabile şi
al economisirii energiei, M6/ 6A: Investiții pentru ocuparea grupurilor marginalizate contribuind
la realizarea priorităţii P5.

CAP 2.

PREZENTAREA MASURII : M5 / 6A

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile (beneficiari eligibili).

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această
sub-măsură sunt:
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin
înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural al teritoriului
GAL Valea Buzaului (autorizaţi cu statut minim de PFA);
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural al
teritoriului GAL Valea Buzaului, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu
le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii
aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi,
care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile!

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou
înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare
activitatea în spaţiul rural al teritoriului GAL Valea Buzaului (atât sediul
social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul
rural al teritoriului GAL Valea Buzaului). Numai punctele de lucru aferente
activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban al teritoriului GAL Valea
Buzaului. Sunt eligibili, în cadrul Masurii: M5/6A, numai solicitanţii înscrişi la
ONRC.
Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente
unui singur cod CAEN inregistrat la Registrul Comertului, autorizat / neautorizat in
conditiile Legii nr 359 / 2004.
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Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau
autorizat codul CAEN propus prin proiect, au obligația de a depune o Declarație
întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să
reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care
solicită finanțare.

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul
altor întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi cod CAEN
autorizat la ONRC, ca cel propus prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN
complementare acestuia, autorizate.

Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociaţi/acționari - persoane
fizice rude de gradul I sau care sunt soț/soție cu asociati/actionari in cadrul altei
intreprinderi care solicită în cadrul aceleiaşi sesiuni sau au beneficiat de sprijin
financiar forfetar prin sub-măsura 6.2 din PNDR 2014-2020. In acest sens solicitantii
eligibili in cadrul Masurii M5/ 6A vor declara ca nu se afla in aceasta situatie.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul Masurii M5 / 6A, in functie de forma de
organizare sunt:
Persoană fizică autorizată -înfiinţată 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 înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și
completările ulterioare;
Întreprindere familială înfiinţată 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 limitată2 – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind
reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale,
cu modificările şi completările ulterioare);
Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si
alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
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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;
Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr.
566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală
netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri
anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte, cu
respectarea următoarelor condiții, după caz: Solicitanții/beneficiarii după caz,
înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și
pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și
majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; Categoriile de
solicitanți restricționați de la finanțare, sunt: Beneficiarii de sprijin prin
sub-măsura 6.2 din PNDR 2014 -2020, precum și beneficiarii măsurilor similare
din cadrul SDL care au ca tip de sprijin sumă forfetară.

2.2 Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului.

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii M5/6A, solicitantul sprijinului
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Solicitantul trebuie să se încadreze
în categoria beneficiarilor eligibili; Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de
afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole; Activitatea propusa prin proiect
trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin
Măsura M5/6A; Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate
în spațiul rural al teritoriului GAL V.B. iar activitatea propusa prin proiect va fi
desfășurată în spațiul rural al teritoriului GAL VB.
Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu
urban al teritoriului GAL VB și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural al
teritirului GAL VB, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi
menținute în mediul urban.
Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni
de la data deciziei de acordare a sprijinului;

PLANUL DE AFACERI se completează utilizând Anexa ”Planul de afaceri” de la
Cererea de Finanțare și va include cel puțin următoarele:
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Titlul proiectului, data întocmirii acestuia;
Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. datele
solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului,
abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de producție,
dotarea);
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 – (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice)
- care se intenţionează a fi atinse prin realizarea investiţiilor propuse prin planul
de afaceri ;
Prezentarea detaliată a acțiunilor şi resurselor aferente (materiale, umane şi
financiare) necesare pentru dezvoltarea activităţilor beneficiarului, cum ar fi
investiţiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea
activităţilor întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi
abilităţi/competenţe ale angajaţilor.

Prin actiunile propuse in Planul de Afaceri (PA) trebuie sa se asigure fezabilitatea
proiectului si continuitatea activitatii pe toata perioada de executie si monitorizare a
proiectului. Se va avea in vedere ca la intocmirea P.A. si implementarea acestuia,
cheltuielile operationale propuse (salarii, materii prime, material consumabile, alte
cheltuieli cu capitalul de lucru) sa deserveasca exclusiv activitatea propusa in P.A. si sa
concure la indeplinirea si realizarea P.A. Pentru desfasurarea activitatilor propuse prin
proiect, solicitantul trebuie saasigure infrastructura necesara (echipamante , utilaje,
dotari, teren construit sau neconstruit, etc) si , in secundar, poate sa asigure capitalul
de lucru.
Planul de Afaceri (PA) poate fi modificat de maximum doua ori in perioada de
implementare a acestuia, in baza unei justificari fundamentate, care sa nu conduca la
modificarea amplasamantului, obiectivelor, criteriilor de eligibilitate si a celor de
selectie.

2.3 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:

In cadrul ghidului solicitantului aferent măsurii, domeniile vor fi nominalizate în cadrul
unei liste a codurilor CAEN eligibile.
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru activități în domeniul producției și
industriilor creative, conform listei de coduri CAEN eligibile din cadrul ghidului
solicitantului:

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
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 Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și
echipamente noi;

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea
de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol
 Înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti

Nu sunt eligibile utilaje agricole şi echipamente second-hand.

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru activități în domeniul serviciilor:
• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor
structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.)
• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee
turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, etc;
centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri, etc; )*
*ATENȚIE – pentru activitățile de agrement și recreative sunt eligibile doar construcții de
tipul – birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente
specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație,
sisteme de scripeți parc de aventuri, etc.)

Acțiuni neeligibile:

 În cadrul acestei măsuri nu se acordă sprijin pentru activități în domeniul
producției și industriilor creative, care nu sunt cuprinse în lista de coduri CAEN
eligibile din cadrul ghidului solicitantului.

 Investițiile în domeniile agricole inclusiv de prestare de servicii agricole.

Acţiunile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,
Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr.
295/2016.”

2.4 Tipuri de costuri eligibile.

Activitatea principală pentru care se solicită finanțare prin Măsura M5/6A trebuie
să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile. (Anexa la Ghidul solicitantului).



ASOCIAŢIA GAL VALEA BUZĂULUI | STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 -2020 21

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice 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 lucru5,

capitalizarea întreprinderii6 şi activităţile relevante pentru implementarea
corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatii codului CAEN
din cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția
achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea
prevederilor Ordinului MADR nr.1.731/2015, cu modificările și completările
ulterioare.

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:

(1) Cheltuieli cu achiziţia de terenuri

Avand în vedere obiectivele Masurii M5 / 6A, care vizează diversificarea
economiei rurale prin creșterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi
mici în sectorul neagricol, crearea de servicii şi locuri de muncă în spaţiul rural,
precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti
tradiţionale, achiziţionarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine,
realizabil prin accesarea acestei măsuri.

În vederea prevenirii utilizării alocării financiare aferente Măsurii M5 / 6A
preponderent pentru achiziţionarea de teren construit/neconstruit, această
acţiune este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:

Suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului
construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sumelor
nerambursabi le.

În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării 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.

In cazul in care prin proiect, solicitantul propune achizitie de teren, in
Planul de afaceri se va menţiona obligatoriu localitatea (nivel de UAT comuna)
in care va fi achizitionat terenul aferent realizarii activitatilor propuse prin
proiect ; solicitantul/beneficiarul este obligat sa implementeze proiectul in
localitatea respectiva, mentionata in Planul de afaceri, sub sanctiunea rezilierii
proiectului.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu
terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în
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limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. Nu se acceptă achiziția
apartamentelor/birourilor in spații rezidențiale, respectiv, de birouri.

(2) Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:
- Ambulanța umana;
- Autospeciala pentru salubrizare;
- Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de
lucrări la înalțime;
- Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe

autoşasiu - exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele
separat)

- Mașina de măturat carosabilul;
- Auto betonieră;
- Autovidanjă;
- Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil

doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi
detașat).

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

mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N27 cu maximum
3 locuri și 2 uși de acces in cabina;
sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul
special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea
speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor
autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati decât pentru

cele propuse prin proiect. Toate aceste mijloace de transport trebuie sa fie
numai de tipul autosasiu. La ultima tranșa de plată se va aduce obligatoriu
omologarea RAR.

In cazul proiectelor prin care se propune achizitia de echipamente de agrement
solicitantul/beneficiarul are obligatia de a utiliza echipamentele achizitionate
numai in scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect si numai in aria
geografica descrisa in Planul de afaceri.

In cazul in care in perioada de valabilitate a Contractului de Finantare (inclusiv in
perioada de monitorizare) se constata utilizarea echipamentelor în afara ariei
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descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă și
nu se va mai efectua nicio plată ulterioară.
In ariile naturale protejate nu sunt eligibile echipamantele de agrement

autopropulsate.

2.5 Tipuri de costuri neeligibile.

Nu sunt eligibile
cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole

aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu
Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi
comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;
cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu

prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările
ulterioare.

2.6 Principii si criterii de selectie a proiectului.

Pentru Masura M 5 / 6A Non – agricol, pragul minim este de 15 puncte si reprezinta
pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare. In situatia in care proiectele
vor avea un punctaj sub pragul de 15 pct vor fi declarate neconforme.

Punctajul proiectului se calculeaza in baza urmatoarelor principii si criteria de selectie:

Nr crt Principii si criterii de selectie Punctaj
1. Principiul diversificarii activitatii agricole a fermierilor /

membrilor gospodariei agricole catre activitati non – agricole.
Max. 15
pct

1.1 Proiecte care sunt initiate de un fermier / membru al
gospodariei agricole care a activat in agricultura minim 12 luni
pana la data depunerii cererii de finantare (fapt verificat in
baza de date APIA/ registrul ANSVSA / Registrul Agricol).

15 pct

1.2 Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă,
care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol
și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul
non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe
perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la
data depunerii cererii de finanțare.

10 pct
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2 Principiul stimularii activitatilor turistice in teritoriul GAL
Valea Buzaului.

Max. 25
pct

2.1 Proiecte ce vizează inve s t i t i i in se r v i c i i
ag ro tu r i s t i c e .

25 pct

2.2 Proiecte ce vizează investitii in servicii de
* agreement.

20 pct

3.

4.

Principiul protectiei mediului inconjurator. Max. 30
pct

3.1 Proiecte ce vizeaza utilizarea de energie produsa din surse
regenerabile.

Principiul creeri de noi locuri de munca

30 pct.

Max. 30
pct.

4.1 Proiecte ce vizeaza crearea a cel putin doua locuri de
munca.

30 pct.

4.2 Proiecte ce vizeaza crearea unui singur loc de munca. 10 pct.

TOTAL 100 pct

Criteriile de selectie 1.1 si 1.2 se considera indeplinite in cazul in care solicitantii
intrunesc conditia la data depunerii cererii de finantare. Nu exista obligativitatea
mentinerii activitatii agricole pe toata perioada de valabilitate a Contractului de
finantare. Pentru acordarea punctajului afferent CS 1, fermierul / membrul unei
gospodarii agricole, trebuie sa fi desfasurat activitate Agricola cel putin 12 luni
consecutive inaintea depunerii Cererii de Finantare. Exploatatia Agricola trebuie sa fie
inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare APIA si /sau registrul agricol si /
sau Registrul exploatatilor ANSVSA cu minimum 12 luni consecutive inanintea depuneri
C.F. Punctarea CS 1 se va realiza indiferent de localizarea fermei / gospodariei agricole
/ exploatatiei agricole care poate fi atat in mediul rural cat si in mediul urban de pe
teritoriul GAL Valea Buzaului.

In cazul investitiilor de tipul pensiunilor agroturistice, solicitantul trebuie să
desfăşoare o activitate agricolă – cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de
plante, livezi de pomi fructiferi - la momentul depunerii Cererii de Finanţare,
în conformitate cu prevederile În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi
dovedita de asemenea si in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine
minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate
agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare; Exploatația agricolă aferentă
agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ–
teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în
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conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările
ulterioare); Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul
pensiunilor agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii
prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr.
65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi
calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile
minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o
margaretă.

Schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire turistică de tipul
pensiune agroturistica este considerată investiţie nouă;

Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune
agroturistică (construcție nouă / schimbarea desținatiei unei cladiri) suprafata de
teren aferentă structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural;

Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul
investiţional în circuitul turistic

Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în
perimetrul ariilor naturale protejate.

In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate inainte de a
depune prima Cerere de plata, proiectul devine neeligibil.

2.7 Valoarea sprijinului nerambursabil.

Pentru acest apel de selectie valoarea totala a sumelor nerambursabile este de …..

Pentru proiecte de tip start-up:
• Cuantumul sprijinului este de 20.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii;
• Cuantumul sprijinului este de 40.000 de euro/proiect în cazul activităților de
producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism și de agrement.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani şi include
controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării
corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu
obiectivele nerealizate.
Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi
non-agricole existente intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile
din proiect. Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi
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40.000 Euro. Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.

CAP 3.

MODALITATEA DE DERULARE A APELULUI DE PROPUNERI DE PROIECTE

3.1 Completarea, depunerea si verificarea dosarului Cererii de Finantare.

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele
tehnice și administrative conform listei documentelor, existente pe sit-ul GAL
Valea Buzaului : www.galvaleabuzaului.ro. La sediul GAL Valea Buzaului se va depune
un formular al “Dosarului Cererii de Finantare” in original si altul in copie alaturi de
doua CD-uri ce contine scanul documentelor. Formularul standard al Cererii de
Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid. Este obligatorie
completarea anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de risc” - părți
integrante din Cererea de Finanțare, cu respectarea formatului standard și a
conținutului acestora. Se completează doar informaţiile solicitate! Nu se
adauga alte categorii de indicatori si nici alti factori de risc in afara celor inclusi
in anexele mentionate. Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele
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prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă
din aceasta.

3.1.1 Completarea Cererii de Finantare.

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform
modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea
secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.)
poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de
neconformitate administrativă. Cererea de Finanţare trebuie redactată pe
calculator, în limba română. Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod
clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. 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 programului.

3.1.2 Depunerea dosarului Cererii de Finantare.

Dosarul Cererii de Finanțare (CF) va fi depus de solicitanți la sediul GAL Valea
Buzaului, în original şi copie, pe suport de hârtie și 2 (două) CD-uri care cuprind
scan- ul dosarului complet al CF. Acestea vor fi depuse în plicuri/colete separate,
sigilate având menționate ORIGINAL și COPIE precum și titlul proiectului si numarul
apelului de proiecte al GAL VB. Dosarul CF va fi însoțit de o adresă de înaintare
(conform Anexei ..), care să cuprindă datele de identificare ale solicitantului şi
reprezentantului legal/împuternicit, titlul proiectului şi numele GAL-ului pentru
care se depune propunerea de proiect, precum și opisul tuturor documentelelor
din dosar numerotate pe fiecare pagina. Al doilea exemplar al opisului se va regăsi
și în interiorul coletului reprezentând pagina 0 din dosarul cererii de finanțare.
Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse la sediul GAL Valea Buzaului, înaintea
datei-limită de depunere, specificată în anunțul de deschidere a apelului de propuneri
de proiecte.

3.1.3. Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare

a) Verificarea administrativă a Dosarului Cererii de Finanțare

Verificarea administrativă se realizează la nivelul GA LV a l e a Bu z a u l u i
conform „Fișa de verificare a conformității administrative”. Dacă în urma
verificării administrative se constată neconcordanţe între documentele
prezentate, se solicită reprezentantului legal al solicitantului clarificarea
neconcordanțelor, fără a putea fi depuse documente suplimentare. Se pot solicita
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informații suplimentare în etapa de verificare a conformităţii administrative o singură
dată iar solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucrătoare de la
primirea acesteia. În situația în care clarificările nu răspund cerințelor, Cererea
de Finanţare va fi respinsă și se va notifica solicitantul în acest sens. Dacă expertul
constată că la dosarul CF există toate documentele menţionate şi că acestea
îndeplinesc condiţiile cerute, CF se consideră conformă şi se trece la etapa următoare
de verificare. Cererile de finanţare cu documente justificative lipsă sau incomplete
vor fi respinse, cu excepția situației în care deficiențele au fost corectate ca
urmare a răpunsului la solicitarea de informații suplimentare. Ulterior, expertul GAL
Valea Buzaulu pregăteşte notificarea solicitantului privind respingerea CF şi
motivaţia respingerii.

b) Verificarea criteriilor de eligibilitate privind Cererile de Finanțare.

Verificarea eligibilităţii constă în:- verificarea eligibilitatii solicitantului- verificarea
criteriilor de eligibilitate; - verificarea Planu lu i de afacer i s i a tu turor
documente lor anexate .

Verificarea este făcută pe baza documentelor depuse de solicitant. După verificarea
administrativă, Cererile de Finanțare sunt verificate în baza F i șei de verificare a
criteriilor de eligibilitate, de către experții GAL Valea Buzaului, privind
îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și bugetul poiectului. GAL Valea Buzaului /
OJFIR Buzau / CRFIR Constanta / AFIR isi rezerva dreptul de a solicita documente sau
informatii suplimentare daca, pe parcursul verificarilor si implementarii proiectului,
se constata ca este necesar. Informatiile suplimentare se vor transmite in termen de
maximum 5 zile lucratoare sau vor fi predate expertilor GAL V. B. / OJFIR Buzau /
CRFIR Constanta la vizita pe teren.

Expertul evaluator poate solicita informatii suplimentare in urmatoarele situatii:

- In cazul in care Planul de Afaceri contine informatii insuficiente pentru
clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informatii contradictorii in
interiorul lui ori fata de cele mentionate in C. F.

- In cazul in care avizle, acordurile, autorizatiile au fost eliberate de catre
autoritatile emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre AFIR
si institutiile respective.

- Corectareaerorilor de forma sesizate pe parcursul verificarii C.F.
Clarificarile cuprinse in documentele primate, ca urmare a solicitarii de informatii

suplimentare, nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului.
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c) Verificarea pe teren a Cererilor de Finantare.
Verificarea pe teren se realizează de către entitatea care instrumentează

Cererea de Finanţare, respectiv GAL V. B / OJFIR Buzau / CRFIR Constanta la
schimbarea destinaţiei unei clădiri – pentru agropensiuni şi ori de câte ori
expertul, cu aprobarea şefului, consideră că este necesar.
Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în

anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul
propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza
documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de
corectitudinea răspunsurilor.

În cazul în care solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren
efectuată de către expertii OJFIR, acesta poate contesta rezultatele verificării, la
publicarea raportului de selecţie, numai în cazul în care reprezentantul
legal/împuternicitul reprezentantului legal a menționat observații în formularul -
Fişa de verificare pe teren.

d) Renunţarea la Cererea de Finanțare

Renunțarea la Cererea de Finanțare se poate efectua de către reprezentantul legal în
orice moment al verificărilor prin întreruperea procesului evaluării. În acest caz,
reprezentantul legal al solicitantului va înainta la GAL V. B. o cerere de renunțare la
Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta.
Solicitarea de renunțare va fi înregistrată la sediul GAL Valea Buzaului în Registrul
de înregistrare intrări/ieşiri a documentelor. GAL VB va dispune întreruperea
verificării Cererii de Finanțare pentru care s-a solicitat renunţarea la finanțare. În
situația în care solicitantul a renunțat la CF nu mai poate depune în calitate
de solicitant sau partener o nouă CF pentru respectivul apel de propuneri de proiecte.

e)Restituirea Cererii de Finanțare

Un exemplar al Cererii de Finanțare este necesar să rămână la GAL VB pentru
verificări ulterioare (Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții –
DGCAI, Curtea de Conturi, eventuale contestații, etc). Solicitantului i se restituie
exemplarul orginal prin întocmirea unui Proces – Verbal de restituire a
exemplarului original al Cererii de Finanțare.

Urmare verificărilor, CF are statut eligibilă şi acceptată pentru verificarea
criteriilor de selecţie sau neeligibilă şi neacceptată pentru verificarea criteriilor
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de selecţie. Continuarea verificării se va face numai pentru CF eligibile şi acceptate
pentru verificarea criteriilor de selecţie.

e)Evaluarea criteriilor de selectie si stabilirea punctajului.

Verificarea criteriilor de selectie si atribuirea punctajelor se va face de catre
membrii Comitetului de selectie, comitet constituit la nivelul GAL Valea Buzaului. Se va
puncta fiecare Cerere de Finantare declarata eligibila prin completarea Fisei de
verificare a criteriilor de selectie (Anexa …) din acest ghid al solicitantului. In cazul in
care exista doua sau mai multe proiecte ce au acelasi punctaj se vor lua in calcul mai
multe criterii de departajare, in urmatoarea ordine:

1. numarul de noi locuri de munca create.
2. proiecte ce utilizeaza energie din surse regenerabile.
3. proiecte care propun servicii IT.
4. Proiecte care propun activitati mestesugaresti.
5. Proiecte care propun servicii medicale.
6. Proiecte care propun servicii pentru populatia din mediul rural, altele decat

serviciile medicale.
Daca si dupa aceste departajari se mentine egalitatea, atunci vor avea prioritate la
finantare tinerii (persoane ce au maximum varsta de 40 de ani). Daca se mentine o
situatie de egalitate, atunci vor fi finantate proiectele propuse de femei tinere.

f)Finalizarea verificarilor.

După finalizarea verificării administrative, a criteriilor de eligibilitate, a
criteriilor de selecție și a verificării pe eșantion, la nivelul GAL V.B. se va întocmi
și aproba Raportul de evaluare, care va include: proiectele eligibile, proiectele
neeligibile, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim și proiectele retrase,
după caz. Pentru fiecare cerere de finanțare declarată eligibilă, se va menționa
și punctajul aferent proiectului evaluat. Raportul de evaluare a cererilor de
finanţare va fi publicat pe pagina de internet a GAL V.B., iar toți solicitanții vor fi
notificați privind rezultatul evaluării.

g) Depunerea și soluționarea contestațiilor

Pentru depunerea contestațiilor, solicitanţii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la
data primirii notificării dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la data postării
Raportului de evaluare pe site-ul GA L V . B : www.galvaleabuzaului.ro . Contestaţiile
trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. Contestaţiile, semnate
de solicitanți, se depun la sediul GAL VB cu confirmare de primire, sau prin e-
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mail, scanate, la adresa gvaleabuzaului@yahoo.com. La depunere, contestaţiile vor
primi un număr de înregistrare. Obiectul contestatiei va fi strict legat de CF depusa de
solicitant si cu referire la motivatia prezentata in scrisoarea de informare si in
conformitate cu criteriile anuntate in prezentul Ghid. Se pot contesta motivele pentru
declararea neeligibilitatii sau punctajul acordat unuia sau mai multor criterii de selectie.
Contestatia se va intocmi intr-un singur exemplar. Contestatiile vor fi analizate de catre
Comitetul de Solutionare a Contestatiilor, ulterior se va intocmi Raportul de Contestatii.
In baza Raportului final de solutionare a contestatiilor, intocmit de catre Comisia de
Solutionare a Contestatiilor la nivelul GAL VB si a Raportului de evaluare, Comitetul de
Selectie va parcurge etapa de selectie CF la nivelul GAL VB.

h) Întocmirea Raportului de selecţie a cererilor de finanţare

Raportul de selecție se realizează la nivelul GAL VB dupa ce au fost parcurse
toate etapele de verificare și include rezultatul obţinut în urma acestor verificări.
Rapoartul de selecție de la nivelul GAL VB conţine: Lista proiectelor selectate
pentru finanțare (ES) Lista proiectelor neselectate (EN), respectiv:- Proiecte
eligibile fără finanțare – care au punctaj ≥ 15 dar nu se încadrează în buget; -
Proiecte eligibile – care nu au îndeplinit punctajul minim;- Proiecte neeligibile;-
Proiecte retrase (RE).

j) Transmiterea proiectelor selectate la GAL Valea Buzaului catre OJFIR Buzau.

Reprezentantii GAL Valea Buzaului sau solicitantii vor depune la OJFIR Buzau
proiectele selectate de catre GAL, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la
raportul de selectie intocmit de GAL Valea Buzaului. La depunerea proiectului la OJFIR
Buzau trebuie sa fie prezent solicitantul sau un imputernicit al acestuia. In cazul in care
solicitantul doreste, il poate imputernici pe reprezentantul GAL VB sa depuna proiectul
la OJFIR Buzau. La nivelul OJFIR Buzau va fi depus un exemplar in original. Copiile
depuse in “Dosarul Cererii de Finantare” trebuie sa contina mentiunea “conform cu
originalul”. In vederea incheierii contractului de finantare, solicitantii declarati eligibili
vor trebui sa prezinte obligatoriu documentele specifice precizate in cadrul cererii de
finantare in original, in vederea conformitatii. Dosarul Cererii de Finantare contine
Cererea de finantare, insotita de anexele administrative conform listei documentelor,
legate intr-un singur dosar, astfel incat sa nu permita detasarea si / sau inlocuirea
documentelor. Toate CF vor fi insotite in mod obligatoriu de : - Fisa de verificare a
eligibilitatii, intocmita de GAL VB; - Fisa de verificare a criteriilor de selectie, intocmita
de GAL Vb; - raportul de selectie intocmit de catre GAL VB; - Copii ale declaratiilor
persoanelor implicate in procesul de evaluare si selectie de la nivelul GAL VB, privind
evitarea conflictului de interese; - Raportul de contestatii, intocmit de GAL VB, daca
este cazul. Raportul de selectie va prezenta si semnatura reprezentantului CDRJ Braila
care a supervizat procesul de selectie.
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La nivelul OJFIR Buzau urmeaza o procedura de evaluare, conform Ghidului de
implementare a sub-masurii 19.2.

CAP 4 - CONTRACTAREA FONDURILOR

4.1 Prevederi generale.

Toate Contractele / Deciziile de Finantare se intocmesci si se aproba la nivel CRFIR
Constanta si se semneaza de catre beneficiar. Cursul de schimb utilizat este cel valabil
la data de 1 ianuarie a anului in care a fost luata decizia de acordare a finantarii,
respectiv anul semnarii contractului de finantare, publicat pe pagina web a Bancii
Central Europene : http://www.ecb.int/index.html.

Expertul CRFIR Constanta poate solicita informatii suplimentare beneficiarului in
vederea incheierii Contractului / Deciziei de finantare. Pe tot parcursul derularii
Contractelor / Deciziilor de finantare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului daca
este semnalata o neregula asupra aplicarii procedurii de evaluare, contractare si
implementare ce ridica suspiciuni de frauda. In cazul in care se constata o neregula,
AFIR poate dispune incetarea valabilitatii angajamentului legal printr-o notificare scrisa
din partea AFIR, adresata beneficiarului, fara nicio alta forma si fara interventia
instantei judecatoresti.

4.2 Semnarea contractelor de finantare; modificarea contractelor de finantare;
incetarea contractului de finantare; implementarea contractelor / deciziilor de
finantare.

Semnarea contractelor de finantare, modificarea contractelor de finantare, incetarea
contractului de finantare precum si implementarea contractelor / deciziilor de finantare
se vor realiza pe baza ghidului de implementare a sub-masurii 19.2, ce este publicat pe
site-ul GAL VB sip e www.afir.madr.ro .

CAP 5 – INFORMATII UTILE.

5.1 Documente necesare la depunerea Cererii de Finantare.
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1.Plan de afaceri.

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi -
formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului
înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operaţional
(rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20 ) să fie
pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani
financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile
doua situaţii financiare).Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii
cererii de finantare. sau

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent
depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200),
insotita de Anexele la formular, in care rezultatul brut obtinut in anul precedent
depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0) şi/sau

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

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în
cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii cererii de
finantare.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul solicitanților infiintati in anul depunerii proiectului, acestia nu vor
depune suituatiile financiare.

b) În cazul in care anul precedent depunerii Cererii de Finantare este anul infiintarii,
nu se analizeaza rezultatul operational din contul de profit si pierdere sau
rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi si negativ.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii
proiectului şi au depus Declaraţia de inactivitate (conform legii) la Administraţia
Financiară în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de
Finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la
Administraţia Financiară.

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

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

Pentru situaţia în care terenul urmează să fie achiziţionat ulterior semnării
Contractului de Finanţare documentele de proprietate vor fi prezentate la
prima tranşa de plată.

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau
achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să
certifice, după caz: a) dreptul de proprietate private; b) dreptul de concesiune;
C) dreptul de superficie.

De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de
superficie, contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească
rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care
legea prevede aceasta.

Documentele trebuie sa fie incheiate în formă autentică de către un notar
public (pentru contractul de concesiune nu se solicita incheiere notarială).

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau
utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii
si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate,
apa, canalizare, gaze, ventilatie etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile
pentru o perioadă (calculată în ani) cel puţin egală cu perioada de derulare a
proiectului începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice,
după caz:

a) dreptul de proprietate privată, b) dreptul de concesiune, c) dreptul
de superficie, d) dreptul de uzufruct; e) dreptul de folosinţă cu titlu
gratuit; f) împrumutul de folosință (comodat) g) dreptul de
închiriere/locațiune.

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de
locațiune/închiriere, contract de comodat.

Documentele trebuie sa fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu
exceptia contractului de concesiune pentru care nu se solicita incheiere notariala.
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Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul
acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la
data lansării prezentului ghid.

In cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de
concesiune va fi însoțit de o adresa emisă de concedent care să specifice dacă
pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

In cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de
concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată
există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul
de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat
graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

3.3 Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate
lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind
construcţiile noi.

In situatia in care imobilul pe care se executa investitia nu este liber de sarcini
(gajat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind realizarea
investitiei si graficul de rambursare a creditului.

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de
finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul
aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform
OUG 44/2008:

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale
sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent
investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar
să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost
dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1,
cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi
implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de
valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat
în formă autentică.
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Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de Finanţare în câmpul ‘’Alte
documente”

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea
"Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei
agricole care desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de teren mai mici de
0,3 ha.

5. Pentru întreprinderile care au autorizat codul CAEN propus prin proiect se
solicită obligatoriu o Declarație întocmită şi asumată prin semnatură de un
expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat
niciodată activitatea pentru care a solicitat finanțare si/sau din care să rezulte
că veniturile din activități agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de
exploatare ale solicitantului.

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

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de
constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de
Statutul Societății agricole;

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

11. Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor/
întreprinderilor mici (Anexa la Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie
semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii
de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa la Ghidul solicitantului).

13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în
categoria ’’firme în dificultate’’ (Anexa l a Ghidul solicitantului), semnată de
persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii. Declaraţia va fi
dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale,
intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu activitate de mai puţin de 2 ani fiscali.

14. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii
de consiliere prin Măsura 02 din PNDR (Anexa la Ghidul solicitantului)
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18. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al
gospodăriei nu a mai solicitat si nici beneficiat de sprijin financiar nerambursabil
forfetar pe SM 6.2. din PNDR.

19. Alte documente (dupa caz).

5.2 DOCUMENTE NECESARE LA INCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE.

Certificate de cazier judiciar al solicitantului - persoană juridică și al
reprezentantului legal-persoană fizică, (doc. in Cererea de Finanțare);

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

Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente mentionate
în protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății. (doc. in Cererea de
Finanțare);

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

Document emis de DSVSA, conform protocolului de colaborare dintre AFIR şi
ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info;| (doc. in Cererea de
Finanțare).

Certificat de cazier fiscal al solicitantului (doc. 17 in Cererea de Finanțare)

Pentru obţinerea avizelor/notificărilor/autorizațiilor, solicitanţii vor trebui să
depună documentaţia necesară pentru eliberarea acestora, la instituțiile
competente, conform reglementărilor legale in vigoare. De exemplu, pentru
obținerea Notificării de asistenţă de specialitate de sănătate publică se vor
depune: cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii;
schiţa de amplasare în zonă, proiectul obiectivului din care să reiasă
circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;
memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară
sau se va desfăşura în acesta, după caz; dovada achitării tarifului de asistenţă
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de specialitate de sănătate publică, conform Ordinului Ministerului Sănătății
nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea
obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

5.3 DOCUMENTE NECESARE LA PRIMA CERERE DE PLATA

Notificarea de certificare de sănătate publică a conformităţii proiectului cu
normele de igienă şi sănătate publică/ Autorizaţie sanitară de funcţionare (după
caz), în conformitate cu Protocolul AFIR-MS.

Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIR-ANPM-GNM (dacă este
cazul).
Dovada înregistrării/Autorizaţia sanitar-veterinară (după caz), în conformitate cu
Protocolul AFIR-ANSVSA.
Documentele de proprietate pentru teren – pentru situația în care beneficiarul a
propus în Planul de afaceri achiziție de teren;
Certificatul de membru al unei Agenţii Naţionale de Turism sau contractul
încheiat cu o agenţie de turism autorizată privind introducerea obiectivului în
circuitul turistic (pentru agro-turism).
Certificatul de clasificare a obiectivului turistic (pentru agro-turism).
Autorizația de construire. Ordinul de incepere a lucrărilor.

Proces verbal de recepție finală (lucrări).
Alte documente justificative ( conform instructiunilor de plata).

5.4 Lista anexelor la ghidul solicitantului disponibile pe sit-ul GAL V. B

1. Cererea de finantare.
2. Planul de afaceri.
3. Fisa masurii M5 / 6A.
4. Declaratii pe propria raspundere.
5. lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare.
6. Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.
7. Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificial.
8. Alte anexe.

5.5 Documente utile.
Pagina de internet a GAL Valea Buzaului ( www.galvaleabuzaului.ro)
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Pagina de internet a MADR ( www.madr.ro)
Pagina de internet a AFIR (www.afir.ro )
Ghidul de implementare a sub-masurii 19.2.

5.6 Locatie si date de contact a Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea
Buzaului pentru depunerea de propuneri de proiect.
As GAL Valea Buzaului, Com Cislau, str Culturii, nr 64, jud Buzau, Punct Lucru:
str ………….
e-mail: gvaleabuzaului@yahoo.com; tel : 0784286202; 0784286203
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