
 

                                                                                     

                                                                                    

 
 

 

 

                                                 Apel de Selectie Masura 6.1 (6A)  

APEL DE SELECTIE NR. 01/2018 aferent MASURII 6.1(6A)-  

  ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU” 

  

  

Data lansarii apelului de selectie:01 septembrie 2018 

Fondul disponibil alocat:210.000 Euro 

Data limita de depunere a proiectelor: In cazul in care valoarea proiectelor depuse este de cel puțin 110% 

din valoarea alocării sesiunii,adica pragul minim  de 231.000 euro,atunci sesiunea se va închide la data 

atingerii pragului minim,dar numai devreme de 5(cinci) zile lucratoare,începand cu ziua deschiderii sesiunii.În 

cazul in care nu se atinge acest prag,data limita de depunere a proiectelor este:30 septembrie 2018                                                         

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele :                                                                                           

 Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-

Halmagiu”,oraș Sebiș,str.Romană nr.4/a,jud.Arad, de Luni pana Vineri, in intervalul orar 16.30 – 19.30.       

Sprijinul public nerambursabil: se acordă cu respectarea urmatoarelor condiții: 

 se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013;  

 se acordă în baza prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/2015;  

 nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare  consecutive, 

cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, 

pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a  trei exerciții financiare consecutive.                                                                                                                          

pentru o perioadă de maxim trei ani si este de:                                           

  -30.000 Euro/proiect pentru startup-uri prestatoare de servicii, fără activități de producție, ,cu excepția 

serviciilor medicale ,sanitar-veterinare și de agroturism;                                                                                                    -

70.000 Euro/proiect pentru startup-uri cu activități de producție sau startup-uri prestatoare de servicii  

numai din domeniul serviciilor medicale,sanitar-veterinare și de agroturism;                                                                        

Modelul Cereriii de finantare pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii, in format editabil, poate fi  

descarcat de pe site-ul www.gal-dsgh.ro                                                                                                                   

Documentele justificative pe care trebuie  sa le depuna solicitantul  odata cu depunerea proiectului, cât și 

documentele justificative pentru punctarea criteriilor de selecție,în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL 

și cu Ghidul solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt 

prevazute  in Ghidul Solicitantului si pot fi descarcate de pe site-ul www.gal-dsgh.ro                                                                                                                                                                    

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora(Microîntreprinderile, întreprinderile mici (Start-up)).   

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural LEADER, aferent teritoriului GAL DSGH, 

care își propun activități neagricole, pe care  nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o 

vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia. 

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi activități     neagricole 

în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri. 

Cerințele minime al planului de afaceri: 

http://www.gal-dsgh.ro/
http://www.gal-dsgh.ro/


 

                                                                                     

                                                                                    

 
 

 

 

- Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acţiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor 
specifice prezentei măsuri. 
- Acordarea celei de-a doua transe este conditionată de implementarea corectă a obiectivelor 
stabilite prin Planul de Afaceri.  
- În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima transă, proportional în 
raport cu obiectivele realizate. 
- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data 
deciziei de acordare a ajutorului. 
-           Producţia comercializată sau activităţile prestate vor fi în procent de ................... % 
(minimum 30%) din valoarea primei tranșe de plată. 
- Situaţia economica iniţială a beneficiarului 
- Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activității neagricole 
- Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri 

   -           Activitățile previzionate în scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de afaceri 
Metodologia de verificare este disponbilia pe site-ul  www.gal-dsgh.ro   in cadrul Manualului de procedura 

al Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”. 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Asociatiei Grupul de Actiune 

Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”                                                                                              

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai 

puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare 

Rurală Județeană.                                                                                                                                                    

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile 

de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.   

Nr. 
crt. 

Principii si Criterii de selecție Punctaj   

CS1.   
Proiecte care utilizează energia produsă din surse 
regenerabile 

Maxim  30 puncte 

 
 a)Energia produsă din surse regenerabile in procent de 
minim 10% din valoarea totala a sprijinului nerambursabil 

10 p 

 

b)Energia produsă din surse regenerabile cu  procent intre 
10,01% si  20% din valoarea totala a sprijinului 

nerambursabil, punctajul fiind egal cu procentul atins 

                 Maxim 20 p 

 
c)Energia produsă din surse regenerabile cu procent peste 
20% din valoarea totala a sprijinului nerambursabil 

30  p 

CS1                       Documente verificate: Planul de Afaceri 

CS2.  

Investitii in diversificarea antreprenoriatului rural in 
functie de natura activitatii: 

Maxim 35 puncte 

a) Servicii  35 p 

b) Productie   30 p 

c) Turism                                 20 p 

http://www.gal-mvc.ro/


 

                                                                                     

                                                                                    

 
 

 

 

CS2 
                      Documente verificate: Planul de Afaceri,Certificat 

constatator(ONRC) 

CS3  Crearea de locuri de munca: Maxim 35 puncte 

  a)  Minim 1 loc de munca creat  20 p 

  b) Minim 2 locuri de munca create  35 p 

CS3                       Documente verificate: Planul de Afaceri 
 Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 10 puncte si reprezintă pragul sub care 
nici un proiect nu poate intra la finanţare. Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție 
menționate mai sus: 
NOTĂ: Vor fi punctate la CS3 doar locurile de munca nou create cu norma intreaga. 
 Precizare! Vor fi punctate la CS3 persoanele fizice care vor să desfășoare activități economice pentru prima data - 

start-up ca PFA, II, IF, respectiv reprezentantul categoriilor de solicitanți menționați anterior, cu, condiția să fie 

înregistrați la ONRC și autorizați să funcționeze, înainte de depunerea proiectului.                                                        

Documentul care atestă condițiile menționate anterior și în baza căruia vor fi punctați solicitanții : PFA, II, IF este 

certificatul de înregistrare eliberat de ONRC, conținând codul unic de înregistrare. Reprezentatul  PFA, II, IF care a 

realizat sub una din  formele  juridice enumerate, venituri anterior din orice activități, nu va fi punctat la acest criteriu.  

În aceste condiții înființarea de PFA, II, IF se consideră loc de munca nou creat.                                                                                      

CriteriideDepartajare:(CD)                                                                                                                                                                                                                     

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de :  

1. Numărul de locuri de muncă nou – create (vor fi selectate cu prioritate proiectele cu număr mai mare 

de locuri de muncă cu normă întreagă), - de ex. : în cazul în care într-un PA sunt prevăzute 2 locuri de 

muncă cu normă întreagă şi în alt PA 3 locuri de muncă cu normă întreagă, prioritate va avea PA care a 

prevăzut 3 locuri de muncă cu normă întreagă .  

2. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în 

funcție de producția comercializată sau activitățile prestate ( în caz de egalitate în urma 

departajării de la pct. 1,  departajarea se va face în funcţie de planul de afaceri respectiv, 

proiectele care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un 

procent mai mare de 30% din valoarea primei tranșe de plată, vor fi selectate cu prioritate. 

Metodologia de verificare este disponbilia pe site-ul www.gal-dsgh.ro  in cadrul Manualului de procedura 

al Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”. 

 Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie   

Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la 

inchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului Intermediar, pe site-ul : www.gal-dsgh.ro.   

Datele de contact ale Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu” unde 

solicitantii pot obtine informatii detaliate: oras Sebis,str.Romana nr.4/a,jud.Arad;tel.:0740-818487; 

0357-410197;office@gal-dsgh.ro;www.gal-dsgh.ro; 

Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea Măsurii 6.1 (6A) din cadrul Strategiei de Dezvoltare  

Locala a teritoriului arondat Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu” 

sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicat pe site-ul  www.gal-dsgh.ro.   

 

http://www.gal-mvc.ro/
http://www.gal-mvc.ro/
http://www.gal-mvc.ro/
http://www.gal-mvc.ro/

