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ANEXA 1 la Decizia CD nr. 8/23.06.2017 

Măsura 19 LEADER/Submăsura 19.2 ,, Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală” / Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor  

 

APEL DE SELECȚIE Măsura 09/6A 

-varianta detaliată- 

 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M09/6A – 01/17 – 24.08.2017 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 

03 iulie – 24 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 

pentru Măsura 09/6A – „Turism – sector privat”, finanțate prin Măsura 19 LEADER, 

Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 

locală. 

 

Data lansării apelului de selecție: 03 iulie 2017 

 

Data limită de depunere a proiectelor: 24 august 2017 

 

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL Dealurile Târnavelor din 

localitatea Saschiz, str. Principală nr. 159, județul Mureș; înaintea datei limită de depunere 

specificată în Apelul de selecție, de luni până vineri între orele 9:00- 16:00. 

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 360.000 euro   

 

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 90.000 euro  

 

Intensitatea sprijinului:  

- 90% din totalul cheltuielilor eligibile 

 

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

Formularul Cererii de Finanțare (versiune .pdf, editabilă) poate fi accesat pe site-ul GAL DT 

www.tarnava-mare.ro , secțiunea Ghidul Solicitantului – Măsura 09/6B 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului 

Solicitantului: 

 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-09-6a-turism-sector-privat
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-09-6a-turism-sector-privat
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1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții‐montaj cât și 

pentru proiectele fără construcții‐montaj (Anexa 2 la Ghidul solicitantului). 

 

Atenţie! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate informaţii identice din alte 

proiecte similare, care nu sunt specifice proiectului analizat se poate decide diminuarea 

cheltuielilor de la cap.3 ‐ Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea dacă nu se 

dovedeşte o particularizare la specificul proiectului. 

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa 

dotările achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi 

trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va 

întocmi Studiul de Fezabilitate. 

Important! 

În cadrul Studiului de Fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente: 

‐ cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este 

menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în 

Studiul de Fezabilitate; 

‐ devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le‐a 

întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei:: 

‐ „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un 

şef de 

proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului. 

‐ detalierea capitolului 3 pct. 3.3 – Cheltuieli pentru proiectare şi inginerie şi a capitolului 5 

– pct. 5.1 Organizare de şantier în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din 

care rezultă valoarea totală per sub‐capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţii 

şi autorizare plăţi; 

‐ părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, 

relevee, 

secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul 

indicator; 

‐ în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze 

montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar 

dacă 

montajul este inclus în oferta/ factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care 
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se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”) 

‐ în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va 

prezenta 

calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii 

se 

raportează la mp de construcţie. 

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii 

de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul 

de Fezabilitate se ataşează: 

1b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

şi 

1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor 

2. Situații financiare 

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, 

formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 

Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și 

pierdere ‐ formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0) 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul 

depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. 

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare. 

sau 

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii 

proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la 

formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în 

anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) 

şi/sau 

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; 

Sau 

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 
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Pot apărea următoarele situații: 

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune 

situațiile financiare. 

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se 

analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul 

formularului 200, care poate fi și negativ. 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au 

depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior 

depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia 

de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 

înregistrată la Administrația Financiară. 

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor : 

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de 

utilaje/ 

echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 

a) Dreptul de proprietate privată 

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 să fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția 

contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială. 

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o 

perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, 

după caz: 

a) dreptul de proprietate privată, 

b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie, 
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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 să fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția 

contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială. 

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. 

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de concesiune va fi 

însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată 

există solicitări privind retrocedarea. 

În 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 și/sau 

modernizarea construcțiilor existente. 

Atenţie! 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat 

pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul 

de rambursare a creditului. 

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 
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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. 

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, 

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF). 

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului act constitutiv, rezoluție 

ORC, certificat de înregistrare ORC – în copie conform cu originalul  

6.1. Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

6.2. Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

7. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

- Anexa 6.1 la  Ghidul solicitantului, disponibilă pe www.tarnava-mare.ro  

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. 

8. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de minimis - Anexa 6.2 la Ghidul solicitantului, disponibilă pe www.tarnava-

mare.ro  

9. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire 

pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a 

dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de 

înştiinţare. 

10. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru 

construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro‐pensiune 

sau 

restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 142 din 28 octombrie 2008. 

11. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică tip 

agro‐pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
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Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii). 

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în 

categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte 

întreprinderea, conform legii. 

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA‐urilor, întreprinderilor individuale, 

întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali. (Anexa 6.3 la  Ghidul 

solicitantului) 

13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 

consiliere prin M 02 din PNDR 2014-2020 (Anexa 6.4 la  Ghidul solicitantului) 

14. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de 

Finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole 

reprezentând cel puțin 50% din acestea, după caz 

15. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă, întocmit de 

solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi 

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) – se va depune doar de către solicitanţii 

care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi 

tipuri de investiţii. 

16. Document scris eliberat de către arhitectul angajat al GAL care să ateste că acesta a fost 

consultat de către solicitant încă de la inițierea proiectului privind măsurile de care trebuie 

să țină cont pentru respectarea specificului arhitectural local (pentru proiecte cu lucrări de 

construcții-montaj) 

17. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile 

aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile 

lucrătoare de la data efectuării plății. Modelul Declarației este disponibil pe www.tarnava-

mare.ro 

18. Declarație angajament privind posibilitatea ca investiția să fie vizitată la finalul 

implementării proiectului. (după caz)  

19. Declarație angajament privind certificarea ecoturistică a investiției și introducerea ei în 

circuitul ecoturistic   

20. Statutul/actul constitutiv a asociației din domeniul turismului, a clusterului, acordul de 

cooperare, etc. din care beneficiarul face parte – după caz 

21. Copie document care atestă aptitudinile în domeniul turismului sau, după caz, Declarație 

angajament a reprezentantului legal prin care se obligă să dobândească până la efectuarea 

ultimei plăți aptitudini în domeniul turismului: manageriale/marketing/ curs de formare 

profesională absolvit, ș.a. (după caz) 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
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22. Precontracte cu furnizori de produse agricole și /sau alimentare din teritoriul GAL DT 

(după caz) 

23. Acte constitutive solicitant: CUI, rezoluție ORC 

24. Certificat constatator pentru solicitant, eliberat de Registrul Comerțului 

25. Alte documente (după caz). 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul 

de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

Cerințele de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora sunt detaliate în  documentul ,,Fișa de verificare a 

conformității pentru Măsura 09/6A disponibil pe www.tarnava-mare.ro  în secțiunea Ghidul 

Solicitantului -Masura 09/6B.  

  

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

metodologia de verificare a acestora 

 

Solicitantul trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa 

Măsurii 09/6A din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 09/6A la care se adaugă 

criteriile generale de eligibilitate prevazute in Manualul de procedură pentru implementarea 

Sub-măsurii 19.2 disponibil pe www.afir.info, aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții 

similare. Măsura 09/6A din SDL GAL DT are corespondent sub-măsura 6.4 din PNDR 2014-2020. 

 

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

de verificare a acestora sunt detaliate în  documentul ,,Fișa de verificare a eligibilității 

pentru Măsura 09/6A, disponibil pe www.tarnava-mare.ro  în secțiunea Ghidul Solicitantului 

-Masura 09/6A – Turism – sector privat. Pentru verificarea criteriilor generale de eligibilitate 

prevazute in Manualul de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2., se va aplica 

metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții 

similare (sub-măsura 6.4) disponibil pe www.afir.info și în vigoare la momentul lansării 

apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a 

Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2.  

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Dealurile Târnavelor 

Selecția proiectelor depuse prin intermediul măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a 

GAL Dealurile Târnavelor se face de către Comitetul de Selecție, compus din 11 membri, din 

care 3 sunt reprezentanți ai sectorului public, 4 reprezintă sectorul privat și alți 4 sunt 

membri ai organizațiilor neguvernamentale membre GAL DT.  

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-09-6a-turism-sector-privat
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-09-6a-turism-sector-privat
http://www.afir.info/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-09-6a-turism-sector-privat
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-09-6a-turism-sector-privat
http://www.afir.info/
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Pe site-ul GAL DT sunt publicate ,,Procedura de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 

Dealurile Târnavelor” aprobată prin Hotărârea AGA nr. 12 din 14.12.2016 și componența 

Comitetului de Selecție a proiectelor, aprobată prin Hotărârea AGA nr. 3 din 25.02.2016. 1 

Criterii de selecție cu punctajele aferente, stabilite prin Decizia Consiliului Director al GAL 

DT nr. 3/06.04.2017 

 

Nr. 

crt. CRITERIU DE SELECŢIE 

PUNCTAJ 

(SCOR) 

GAL DT 

1 1 Diversificarea activității agricole a fermelor existente către activități 

turistice 

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 turistic. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată 

pe o perioada continuă de cel puțin 12 luni inainte de data depunerii 

cererii de finanțare         

Documente care se verifică:                                                                                                                                           

Doc 6.1 Hotarâre judecatorească / 6.2 Act consitutiv pentru Societatea 

cooperativă agricolă 

Serviciul online RECOM  

Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN Măsura 9  

Doc. 4 Copie extras din Registrul agricol cu stampila primariei si 

mentiunea ’’Conform cu originalul’’  

Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie speciala 200/ Declaratie privind 

veniturile din activitati agricole 221  

Doc. 22 Declaratie expert contabil din care sa reiasă că solicitantul a 

obținut venituri de exploatare, iar minim 50% din acestea sunt din 

activități agricole. 

  15 

puncte                                                                                                                      

                                                           
1 Clic pe denumirea documentului  pentru a accesa direct secțiunea de pe pagina GAL DT unde este postat 

 

http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/17-06-22-10-47-30PROCEDURA_EVALUARE_SI_SELECTIE_A_PROIECTELOR_DEPUSE_LA_GAL_DEALURILE_TARNAVELOR.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/17-06-22-10-47-30PROCEDURA_EVALUARE_SI_SELECTIE_A_PROIECTELOR_DEPUSE_LA_GAL_DEALURILE_TARNAVELOR.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/ro/comitetul-de-selectie-a-proiectelor
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2 Proiectul include desfășurarea de activități turistice de agrement 

,,prietenoase” cu aria protejată în care se realizează;                                                           

Documente care se verifică:                                                                                                                                           

Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 

Anexa - Lista ariilor naturale protejate. 

 

10 

puncte                                                                                                                                           

3 Proiectul prevede certificarea ecoturistică a investiției și introducerea 

ei în circuitul ecoturistic;                                                                                                  

Documente care se verifică:                                                                                                                                           

Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 

Declarație - angajament privind certificarea ecoturistică a investiției și 

introducerea ei în circuitul ecoturistic 

10 

puncte 

4 Beneficiarul face parte dintr-un cluster/rețea de cooperare/asociație în 

domeniul turismului.           

Atenție: punctajul se va acorda doar dacă beneficiarul este membru într-

o formă asociativă din domeniul turismului de cel puțin 1 lună la data 

depunerii Cererii de finanțare la GAL. În cazul în care aderarea se face 

prin act adițional, se va lua în considerare data înscrierii modificărilor în 

registrul asociațiilor și fundațiilor (Încheiere emisă de Judecătorie) 

 

Documente care se verifică:                                                                                                                                                                                                                                                     

Anexa 2 Studiul de fezabilitate  

Statutul/actul constitutiv a asociației din domeniul turismului, a 

clusterului, acordul de cooperare, etc. , acte adiționale, după caz.   

 

5 puncte 

5 Proiectul prevede colaborarea cu fermierii din teritoriul GAL DT și/sau 

participarea într-un lanț alimentar scurt pentru produse agricole și/sau 

alimentare. 

Documente care se verifică:                                                                                                                                                                                                                                                     

Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 

Precontracte cu furnizori de produse agricole și /sau alimentare din 

teritoriul GAL DT. 

15 

puncte 

6 Proiectul prevede dotarea cu echipamente de producere a energiei 

regenerabile și/sau pentru ameliorarea gestionării apelor în scopul 

desfășurării activității turistice;                                                                                                                      

Documente care se verifică:                                                                                                                                                                                                                                                     

10 

puncte 
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Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 

7 Proiectul include acțiuni inovative. (ex. dotarea cu mijloace TIC, 

tehnici de construcție/materiale utilizate, metode de prezentare a 

informației, soluții tehnologice implementate, plan de comunicare și 

promovare a afacerii etc.) 

Documente care se verifică:                                                                                                                                                                                                                                                     

Anexa 2-  Studiul de fezabilitate 

5 puncte 

8 Proiectul prevede crearea de locuri de muncă.                                                  

Documente care se verifică:                                                                                                                                                                                                                                                     

Cererea de finanțare – Anexa Indicatori de monitorizare – Număr locuri de 

muncă nou create. Punctajul maxim se acordă pentru cel puțin 1 loc de 

muncă nou creat 

Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 

25 

puncte             

9 Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu de bune 

practici)                                                                                                               

Documente care se verifică:                                                                                                                                                                                                                                                     

Declarație - angajament privind posibilitatea ca investiția să fie vizitată 

la finalul implementării proiectului.                                 

5 puncte 

 TOTAL punctaj                                                                                                          100 

puncte 

 

 

Punctajul minim admis la finanțare: 40 puncte 

Metodologia de acordare a punctajului este detaliată în Fișa de verificare a criteriilor de 

selecție pentru Măsura 09/6A, disponibilă pe www.tarnava-mare.ro în secțiunea Ghidul 

Solicitantului -Masura 09/6A  

În situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, departajarea se va face 

în conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 

Dealurile Târnavelor Hotărârea AGA nr. 12 din data de 14 decembrie 2016, respectiv: 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-09-6a-turism-sector-privat
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-09-6a-turism-sector-privat
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,,În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, pentru toate măsurile finanțate prin SDL GAL DT 

departajarea acestora se face în funcţie de următoarele criterii și în următoarea ordine:2 

 

1.   valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare, în limita 

valorii totale a apelului de selecţie 

2.  localizarea proiectului : de exemplu, în cazul in care, în aceeași sesiune de selecție sunt 2 

proiecte eligibile dintr-o comună și unul dintr-o altă comună , iar un proiect din prima 

comună și cu cel a doua comună au același punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua 

comună, deoarece în prima comună mai există deja un proiect selectat spre finanțare 

3. relevanța proiectului față de obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL Dealurile 

Tîrnavelor” 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție  

 

Anunțarea rezultatelor finale pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se 

va face în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de 

depunere de proiecte, inclusiv finalizarea etapei de  soluționare  a contestațiilor, dacă este 

cazul. Contestaţiile vor putea fi depuse la biroul GAL  Dealurile Târnavelor, în termen de 5 

zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 8 zile lucrătoare de la afişarea 

pe site a raportului de selecție.  

 

GAL Dealurile Târnavelor  va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor procesului de 

evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul acestui Apel de selecție, prin e-mail, cu 

confirmare de primire. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul GAL Dealurile 

Târnavelor – www.tarnava-mare.ro – și vor fi afișate la sediul GAL și la sediile primăriilor din 

comunele membre GAL DT: Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz, Vânători – județul Mureș, 

Biertan și Laslea – județul Sibiu. Modul de anunțare a rezultatelor procesului de evaluare și 

selecție este detaliat în Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, cap. 5. 

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 02/2A componentele a) și b),  

puteți afla la sediul  Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor din localitatea 

Saschiz, str. Principală nr. 159 de luni până vineri între orele 8:30-16:30, Tel/fax: 

0265.711.718.  

  

Persoane de contact:  

Gașpar Anca, animator GAL DT: animator@tarnava-mare.ro  

Călugăr Andrei, animator GAL DT: secretariat@tarnava-mare.ro  

 

ANEXE: 

                                                           
2 Aceste criterii de departajare au fost introduse în ,, Procedura de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 
Dealurile Târnavelor“ la propunerea membrilor Adunării Generale. Procedura a fost aprobată de AGA prin 
Hotărârea nr. 12 din data de 14 decembrie 2016.  
 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/17-06-22-10-47-30PROCEDURA_EVALUARE_SI_SELECTIE_A_PROIECTELOR_DEPUSE_LA_GAL_DEALURILE_TARNAVELOR.pdf
mailto:animator@tarnava-mare.ro
mailto:secretariat@tarnava-mare.ro
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- Ghidul Solicitantului, cu anexe: model de Cerere de finanțare, ș.a.   

- Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare  

- Fișa de verificare a condițiilor de eligibilitate și metodologia de verificare 

- Fișa de verificare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare  

- Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL Dealurile Târnavelor  

 


