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Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).  
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APEL DE SELECȚIE MĂSURA 19.2_6.2/6A (varianta detaliată) 

„SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI ÎN DOMENII  
NON-AGRICOLE ÎN TERITORIUL DE TIP LEADER“ 

 

 Sprijinul acordat în cadrul Măsuri 19.2_6.2 contribuie la soluționarea unor nevoi relevante 

la nivelul teritoriului identificate în cadrul analizei diagnostic și SWOT, legate de aspecte precum: 

necesitatea reducerii dependenței locale de activitațile agricole și diminuarea fluctuației locurilor 

de muncă datorată caracterului sezonier al acestor activități, prin promovarea antreprenoriatului, 

diversificării activităților economice și a ocupării forței de muncă și creșterea veniturilor 

gospodăriilor agricole locale; necesitatea dezvoltării activităților non-agricole locale pentru crearea 

de locuri de muncă la nivel teritorial și creșterea veniturilor populației la nivelul teritoriului în scopul 

obținerii unui echilibru socioeconomic local și dezvoltării locale durabile. 

    

 Obiectivul de dezvoltare rurală conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.  Măsura 

contribuie la Obiectivul 3 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă“. 

 

 Obiective specifice ale măsurii. Măsura contribuie la următoarele obiective specifice: 

 - Diversificarea economiei locale prin înființarea și dezvoltarea întreprinderilor locale 

competitive pentru creșterea numărului locurilor de muncă și asigurarea unor servicii și produse de 

calitate la nivel local. 

 - Dezvoltarea turismului local și a activităților economice care au la bază meserii și activități 

tradiționale pentru promovarea identității locale. 

 - Înființarea, modernizarea și dotarea facilitaților medicale și veterinare  locale (cabinete 

medicale, laboratoare etc.). 

 
 Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) 

nr.1305/2013: 

 - Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr.1305/2013. 
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 Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, conform art. 5 din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013. 

 

 Beneficiari eligibili - Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 

 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER aferent GAL  pentru prima dată, inclusiv 

tineri fermieri care sunt beneficiari direcți/indirecți ai Măsurii 19.2_6.1, respectiv ai Măsurii 

19.2_16. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul LEADER aferent GAL, 

care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru 

sprijin, inclusiv cele care vor beneficia direct/indirect de sprijin în cadrul Măsurilor 19.2_16 sau 

19.2_4 de la nivelul SDL. 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate la nivelul teritoriului LEADER 

aferent GAL, 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 (start-ups). 

 

 Data lansării apelului de selecție: 04 octombrie 2017. 

 

 Data limită de primire a proiectelor: 06 noiembrie 2017, orele 14.30. Sesiunea este 

deschisă în perioada 04 octombrie – 06 noiembrie 2017. Proiectele pot fi depuse în cadrul sesiunii 

curente, în termenele menționate anterior, în intervalul orar 8.30 – 16.30, excepție făcând ultima 

zi de depunere (ora 14.30). 

 Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii curente se oprește la data limită stabilită prin 

prezentul Apel de selecție.  

 

 Locul depunerii proiectelor: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Grupul de 

Acțiune Locală – Drumul Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 

115500. 

 

 Fondurile disponibile pentru Măsură 

 Fondurile disponibile pentru Măsură 
 Alocarea financiară disponibilă pentru această sesiune este de 350.000 de euro. 
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Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect 

 Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului 

până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, 

sanitar-veterinare și de agroturism. 

Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) 

 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 50.000, respectiv 70.000 

de euro/proiect în conformitate cu prevederile Fișei Măsurii. Sprijinul public nerambursabil va 

respecta prevederile Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 

200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Intensitatea sprijinului 

 Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole în zone rurale se va acorda, sub formă 

de primă, în două tranșe astfel: 

 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de 

Afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. Perioada de implementare a 

Planului de Afaceri este de maximum 57 luni și 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. 

 Planul de afaceri va include cel puțin următoarele: 

- Prezentarea situației economice inițiale a beneficiarului care solicită sprijinul. 

- Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activități ale 

beneficiarului. 

- Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente (materiale, umane și 

financiare) necesare pentru dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar fi investițiile, formarea 

sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau 

dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților. 

 

 Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități      

non-agricole în teritoriul LEADER aferent GAL, pe baza unui Plan de Afaceri. 

 

 Modelul Cererii de finanțare este disponibil pe site-ul GAL Drumul Carelor – 

www.drumulcarelor.ro, în secțiunea aferentă Măsurii 19.2_6.2 – Ghid / Anexe . 

 

http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_62-ghid-anexe-p43
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_62-ghid-anexe-p43
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 Documentele justificative/Dosarul Cererii de finanțare (anexele/documentele suport) pe 

care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu 

prevederile Fișei Măsurii din SDL și ale Ghidului Solicitantului elaborat de către GAL Drumul Carelor 

sunt: 

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 finanțare se vor depune ultimele două situaţii financiare. Excepţie fac întreprinderile 

înființate în anul depunerii Cererii de finanțare.  

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 finanțare. 

sau 

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

au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

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 finanțare solicitantul va depune Declaraţia de 

inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 

  

http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_62-ghid-anexe-p43
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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 pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente 

obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri.  

Pentru situaţia în care terenul urmează să fie achiziţionat ulterior semnării Contractului de 

finanțare documentele de proprietate vor fi prezentate la a doua tranşa de plată. 

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

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

a) Dreptul de proprietate privată  

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare 

ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ 

de proprietate, precum:  

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, 

donație, schimb, etc.;  

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-

judicată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.; 

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 

ani începând cu anul depunerii Cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității 

investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin 

proiect, în copie. 

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 

concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 

retrocedarea. 

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta 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; 
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- 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. 

c) Dreptul de superficie - Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii Cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității 

investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin 

proiect, în copie. 

Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi 

documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de 

carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, 

precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii 

(emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) 

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau 

al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor 

existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile 

pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare care să 

certifice, după caz: 

a) dreptul de proprietate privată, 

b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie,  

d) dreptul de uzufruct; 

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 

f) împrumutul de folosință (comodat) 

g) dreptul de închiriere/locațiune. 

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

comodat. 

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. 

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii 

(situaţii) de mai jos: 

A. vor fi însoțite de: 

- Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și 

carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului 
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în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de 

valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) 

SAU 

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică 

sau dobândite printr-o hotărare judecătorească. 

 

ATENȚIE!  Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public. 

 

ATENȚIE!  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. Acest document va fi adăugat la Cererea de finanțare în câmpul „Alte 

documente“. 

 

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, Întreprinderi 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 finanțare, 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 

finanțare 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/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin 

proiect se solicită obligatoriu o Declarație întocmită și asumată prin semnatură de un expert 

contabil, din care să reiasă faptul că intreprinderea nu a desfășurat niciodată 

activitatea/activitățile pentru care a solicitat finanțare  

și/sau (după caz, pentru a dovedi că a desfășurat anterior, în principal, activitate agricolă) 
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Declarație întocmită si asumată prin semnatură de un expert contabil din care să rezulte că 

veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale 

solicitantului.  

 

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

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

 

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 

7.1 Hotarăre 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.  

 

10. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-înterprinderilor/ întreprinderilor mici (Anexa 

6.1 din Ghidul Solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte 

întreprinderea. 

 

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

ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul Solicitantului). 

 

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria „firme în 

dificultate“ (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului), 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 activitate de mai puţin de 

2 ani fiscali.  

 

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

prin Măsura 02  - PNDR 2014-2020 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului). 

 

16. Extras din registrul unic de identificare de la APIA și/sau extras din Registrul exploatației de 

la ANSVSA/DSVSA, emise cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF. 

 

17. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei nu a 

mai solicitat/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe SM 6.2 aferentă PNDR sau pe 

Măsura 19.2_6.2/6A aferentă SDL GAL Drumul Carelor. 
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18. Documente care atestă faptul că solicitantul, la data depunerii Cererii de finanțare, are 

calitatea de BENEFICIAR AL MĂSURII 19.2_16/3A aferentă SDL GAL Drumul Carelor / va depune 

toate diligențele necesare cu scopul de a deveni beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A 

18.A)1. Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 

propriu al formei asociative înființată prin Măsura 19.2_16/3A 

18.A)2  Statutul și Actul constitutiv al formei asociative înființată prin Măsura 19.2_16/3A (dovada 

calității de membru al formei asociative) 

18.A)3 Contractul de finanțatare încheiat de solicitant în calitate de beneficiar al Măsurii 

19.2_16/3A 

18.B)1 Declarația pe propria răspundere privind asumarea obligativității de a depune toate 

diligențele cu scopul de a deveni beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A (Anexa 6.6 la prezentul Ghid al 

solicitantului) 

18.B)2 Acord de parteneriat/asociere în vederea constituirii formei asociative prin accesarea 

masurii 19.2_16/3A 

 

19. Declarație pe proprie răspundere  privind obligativitatea de a da curs solicitărilor GAL, (Anexa 

6.5 la Ghidul solicitantului - se depune obligatoriu în Dosarul Cererii de finanțare) 

  

20. Alte documente (după caz)  

 

ATENȚIE!  În categoria „Alte documente“ se încadrează: 

-  Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate, în cazul în care activitatea 

apropusă prin proiect impune. 

 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate 

al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

În vederea depunerii Dosarului Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă în vedere 

respectarea cerințelor (condițiilor) de conformitate prevăzute în Ghidul solicitantului/Anexe. 
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 Documente justificative obligatoriu de anexat la momentul depunerii Cererii de 

finanțare, în vederea punctării criteriilor de selecție (CS) 

 

CS1 - Criteriul care vizează diversificarea activității întreprinderilor existente sau 

fermierilor/membrilor gospodăriilor agricole care au desfășurat în principal activitate în 

domeniul agricol și intenționează să își diversifice activitatea într-un sector non-agricol, inclusiv 

celor care vor beneficia de finanțare în mod direct /indirect în cadrul Măsurilor 19.2_6.1 și/sau 

19.2_4 de la nivelul SDL 

Documente justificative: 

 Doc.* 7 - Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 

 Doc. 7.1 - Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

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

 Doc. 7.2 - Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

 Document expert contabil. 

 Serviciul online RECOM. 

 Doc. 4 - Extras din Registrul Agricol.  

 Doc. 16 - Extras din registrul unic de identificare de la APIA și/sau extras din Registrul 

exploatației de la ANSVSA/DSVSA, emise cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF. 

 Doc. 2.1 - Situații financiare/Declarație specială 200/Declarație privind veniturile din 

activitati agricole 221. 

 Doc. 6 - Copie act de identitate.   

 Doc. 17 - Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al 

gospodăriei nu a mai solicitat/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe SM 6.2. 

aferentă PNDR sau pe măsura 19.2_6.2/6A aferentă SDL GAL Drumul Carelor. 

CS2    -    Criteriul care vizează prioritizarea activităților din sectoarele cu potențial de creștere 

locală în acord cu analiza diagnostic și SWOT (în funcție de domeniului de activitate) 

Documente justificative: 

 Doc. 1 - Planul de afaceri. 

 Anexa 7 (Măsura 19.2_6.2/6A) Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN   cu 

sectoare prioritare. 

 Baza de date online RECOM.  

 Cerere de finanțare. 

CS3 - Criteriul care vizează demonstrarea unui nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri în 

sensul că solicitantul va face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția 
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comercializată sau prin activități prestate, în procent de peste 30 % din valoarea primei tranșe 

de plată, plus valoarea fiind bonusată gradual în funcție de valoarea bunurilor comercializate 

sau a serviciilor prestate 

Documente justificative: 

 Doc. 1 - Plan de afaceri.  

 Partea F a cererii de finanțare. 

CS4 -   Criteriul care vizează crearea lanțului scurt și consolidarea formelor asociative locale 

Documente justificative: 

 Doc. 1 - Plan de afaceri. 

 Doc. 18 - Documente care atestă faptul că solicitantul, la data depunerii Cererii de 

finanțare, are calitatea de BENEFICIAR AL MĂSURII 19.2_16/3A aferentă SDL GAL Drumul Carelor / 

va depune toate diligențele necesare cu scopul de a deveni beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A, 

respectiv: 

(pentru cazul 2.A) de îndeplinire al criteriului de selecție CS 4.1): 

 Doc. 18.A)1 - Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire 

și a statutului propriu al formei asociative înființată prin Măsura 19.2_16/3A. 

 Doc. 18.A)2 - Statutul și Actul constitutiv al formei asociative înființată prin Măsura 

19.2_16/3A (dovada calității de membru al formei asociative). 

 Doc. 18.A)3 - Contractul de finanțatare încheiat de solicitant în calitate de beneficiar al 

Măsurii 19.2_16/3A. 

(pentru cazul 2.B) de îndeplinire al criteriului de selecție CS 4.1): 

 Doc. 18.B)1 - Declarația pe propria răspundere privind asumarea obligativității de a depune 

toate diligențele cu scopul obținerii calității de beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A (Anexa 6.6 la 

prezentul Ghid al solicitantului). 

 Doc. 18.B)2 - Acord de parteneriat/asociere în vederea constituirii formei asociative prin 

accesarea Măsurii 19.2_16/3A. 

CS5 -   Criteriul care vizează contribuția la consolidarea forței de muncă la nivel local, în special 

pentru categorii de populație vulnerabile/aflate în situații risc și rromi 

 Doc. 1 - Plan de afaceri. 

*Doc. (nr.) – numărul documentului conform numerotării din Cererea de finanțare. 
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 Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili definiți la pct. 4 din 

Fișă. 

 - Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de Afaceri. 

 - Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite 

prin Măsură. 

 - Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul aferent 

teritoriului LEADER GAL, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul LEADER aferent GAL. 

 - Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data 

notificării de primire a sprijinului. 

 Alte angajamente 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de 

minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării 

implementării Planului de Afaceri). 

 

 Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile (tipuri de investiții și cheltuieli 
eligibile/neeligibile) 
 Activitățile pentru care se solicită finanțare prin Măsură trebuie să se regăsească în Lista 

codurilor CAEN eligibile în cadrul Măsurii 19.2_6.2/6A (Anexa 7  la Ghidul solicitantului). Anexa 8 

la Ghidul Solicitantului cuprinde Lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt 

permise doar cheltuieli de dotare. 

 Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea 

obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri (PA).  

 Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru (fonduri 

disponibile pentru activitatea de zi cu zi), capitalizarea întreprinderii (acumulare capital, 

transformarea profiturilor acumulate și a rezervelor în capital emis) și activităție relevante pentru 

implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activităților codurilor  CAEN 

din cererea de finanțare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziționării de 

vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 

1731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 Sprijinul financiar se va acorda având în vedere cel mai mic plafon aferent activităților 

codurilor CAEN finanțate prin proiect. 

 

 

http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_62-ghid-anexe-p43
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 Costuri eligibile 

 Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea 

întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi  eligibile, 

indiferent de natura acestora. 

 Costuri neeligibile 

 Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  

activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia 

Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat. 

ATENȚIE !!! 
- Acțiunile eligibile/neeligibile sunt detaliate în Ghidul Solicitantului (Capitolul 3 - PREZENTAREA 

MĂSURII, subcapitolele 3.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile și 3.4 Tipuri de investiţii  şi 

cheltuieli  neeligibile) și se încadrează în prevederile HG nr. 226/2015, Regulamentelor (UE) nr. 

1303/2013, nr. 1305/2013, PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a SM 19.2 (conform prevederilor 

Ghidului solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016). 

 

 Metodologia de aplicat pentru verificarea condițiilor de conformitate/eligibilitate este 

postată pe pagina web www.drumulcarelor.ro, în secțiunea aferentă Măsurii 19.2_6.2 – Ghid / 

Anexe (Fișa de verificare a conformității/eligibilității). 

 

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

 Procedura de Evaluare și Selecţie a proiectelor depuse în cadrul sesiunilor de evaluare și 

selecție a proiectelor aferente Măsurilor din SDL 2014-2020, precum și Regulamentul de 

Organizare și Funcţionare al Comitetului de Selecţie a proiectelor şi al Comisiei de Soluționare a 

Contestaţiilor sunt postate pe pagina de web www.drumulcarelor.ro, în secțiunea Măsurii / 

Ghiduri / Proceduri. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_62-ghid-anexe-p43
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_62-ghid-anexe-p43
http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_62-ghid-anexe-p43
http://www.drumulcarelor.ro/ro/procedura-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor-p60
http://www.drumulcarelor.ro/ro/rof-comitet-de-selectie-si-comisie-de-solutionare-a-contestatiilor-p61
http://www.drumulcarelor.ro/
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 Criteriile de selecție, punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect, 

criteriile de departajare 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor criterii de selecţie: 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1.  Criteriul care vizează diversificarea activității întreprinderilor existente sau 

fermierilor/membrilor gospodăriilor agricole care au desfășurat în principal 

activitate în domeniul agricol și intenționează să își diversifice activitatea într-

un sector non-agricol, inclusiv celor care vor beneficia de finanțare în mod 

direct /indirect în cadrul Măsurilor 19.2_6.1 și/sau 19.2_4 de la nivelul SDL 

Max. 10 p 

1.1 Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al 

gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA), inclusiv cei care vor 

beneficia de finanțare în mod direct /indirect în cadrul Măsurilor 19.2_6.1 și/sau 

19.2_4 de la nivelul SDL, care a activat în agricultură minimum 12 luni până la 

data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/ Registrul 

ANSVSA/Registrul agricol/documente financiar contabile). 

* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe situate în teritoriul de tip LEADER 

eligibil 

10 p 

 

Pentru acordarea punctajului aferent CS1, fermierul (persoana neautorizată)/membrul unei gospodării 

agricole/intreprindere existenta (cel putin PFA), trebuie să fi desfășurat activitate agricolă cel puțin 12 

luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare, verificarile vizând:  

 Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – 

APIA și /sau în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA cu minimum 12 

luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare pe numele acționarului / asociatului 

care deține cel puțin 50 % din acțiuni, părți sociale etc. în cadrul firmei solicitante /sau pe 

numele unuia dintre membrii gospodăriei.  

 Exploatatia se gaseste în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe situate în 

teritoriul de tip LEADER eligibil.  

 Situații financiare sau Declaratie speciala 200/ Declarație privind veniturile din activități 

agricole 221 și Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil din 

care sa reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii Cererii de finanțare a obținut venituri 

de exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri 

din exploatare ale solicitantului (numai pentru întreprinderi existente).  

ATENȚIE!  În cazul în care exploatația nu este înscrisă pe numele acționarului / asociatului care deține 

cel puțin 50 % din acțiuni, părți sociale etc  în cadrul firmei solicitante, se verifică dacă domiciliul înscris 

în Cartea de Identitate este același cu cel al deținătorului exploatației - membru al gospodăriei agricole. 
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Criteriul de selecție 1.1 se consideră îndeplinit în cazul în care solicitanții întrunesc condiția la data 

depunerii Cererii de finanțare. 

2. Criteriul care vizează prioritizarea activităților din sectoarele cu potențial de 

creștere locală în acord cu analiza diagnostic și SWOT (în funcție de domeniului 

de activitate)  

Max. 45 p 

2.1 Proiecte care vizează servicii pentru populația din teritoriul de tip LEADER 

eligibil, din sectoarele cu potențial de creștere, cu excepția activităților de 

agroturism și a celor din domeniul Tehnologiei informațiilor.  

Proiectul vizează servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat.  

45 p 

2.2 Proiecte care vizează activități de producție, agroturism, industrii creative și 

culturale, inclusiv meșteșuguri, din sectoarele cu potențial de creștere. 

Proiectul vizează prestarea de activități conform codului CAEN aferent activității 

scorate.   

30 p 

2.3 Proiecte care vizează activități în domeniul tehnologiei informațiilor, din 

sectoarele cu potențial de creștere. 

Proiectul vizează prestarea de activități conform codului CAEN aferent activității 

scorate.   

10 p 

La criteriul de selecție CS 2 vor fi punctate proiectele care vizează sectoarele cu potențial de creștere 

în conformitate cu Strategia Națională pentru Competitivitate, conform Anexelor 7 și 8 la prezentul 

GHID. Punctarea urmărește sectoarele prioritare de la nivel național întrucât Strategia Națională 

pentru Competitivitate este aplicabilă pe întreg teritoriul României, inclusiv teritoriului de tip LEADER 

eligibil aferent GAL Drumul Carelor (acestea fiind identificate în procesul participativ de elaborare al 

SDL). 

 

La criteriul de selectie CS 2.2: 

 în cazul codurilor CAEN pentru care sunt prioritizate numai meșteșugurile, se primește 

punctajul aferent numai dacă toate produsele finite sunt obținute ca urmare a unei activități 

meșteșugărești sau sunt prelucrate cu activități meșteșugărești (ex: mobilă pictată manual). 

 în cadrul pensiunilor agroturistice se va desfăsura cel puțin o activitate legată de agricultură, 

creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau o 

activitate meșteșugărească, cu atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat.  

Aceste condiții aferente îndeplinirii  criteriului de selecție (CS 2.2) trebuie să fie respectate și menținute 

pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare, în caz contrar, proiectul devine 

neeligibil. 

3.  Criteriul care vizează demonstrarea unui nivel ridicat de calitate al Planului de Max. 25 p 
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Afaceri în sensul că solicitantul va face dovada desfășurării activităților 

comerciale prin producția comercializată sau prin activități prestate, în procent 

de peste 30 % din valoarea primei tranșe de plată, plus valoarea fiind bonusată 

gradual în funcție de valoarea bunurilor comercializate sau a serviciilor prestate 

3.1 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau 

activități prestate într-un procent mai mare de 40% din valoarea primei tranșe de 

plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri. 

25 p 

3.2 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau 

activități prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 40% din valoarea 

primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de 

afaceri. 

15 p 

La criteriul de selecție CS 3, solicitantul își poate asuma un procent mai mare de 30%, pe baza căruia 

proiectul va fi scorat. În acest caz, procentul stabilit devine obligatoriu de îndeplinit. Cerinţa va fi 

verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri.  

4. Criteriul care vizează crearea lanțului scurt și consolidarea formelor asociative 

locale 

Max. 10 p 

4.1 Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri în cadrul formelor 

asociative create prin Măsura 19.2_16/3A și care dovedesc contribuția investiției 

propuse la realizarea Planului de Afaceri/Marketing pentru crearea lanțului scurt 

și la consolidarea formei asociative locale. 

10 p 

Criteriul de selecție 4.1 se consideră îndeplinit de solicitant prin: 

1) Descrierea în Planul de afaceri a contribuției investiției propuse prin proiectul depus (aferent 

Măsurii 19.2_6.2/6A) la realizarea Planului de Afaceri/Marketing pentru crearea lanțului scurt (al 

formei asociative locale vizată de proiectul prin Măsura 19.2_16/3A) și la consolidarea acestei formei 

asociative locale. 

2.A) Depunerea dovezii care certifică calitatea de beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A  

sau  

(în cazul în care alocarea totală aferentă măsurii 19.2_16/3A, prevăzută în SDL GAL Drumul Carelor, nu 

a fost epuizată) 

2.B)  Asumarea obligativității de a depune toate diligențele necesare cu scopul obținerii calității de 

beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A la data depunerii Cererii de finanțare (Declarația pe propria 

răspundere - Anexa 6.6 la prezentul Ghid al solicitantului și Acordul de parteneriat/asociere în vederea 

constituirii formei asociative prin accesarea Măsurii 19.2_16/3A) și: 

I. depunerea dovezii care certifică calitatea de beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A pană la data 

depunerii ultimei cereri de plată aferentă proiectului implementat în cadrulmăsurii 19.2_6.2/6A 
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sau 

II. depunerea dovezii care certifică faptul proiectul depus în sesiunile aferente Măsurii 

19.2_16/3A a fost declarat eligibil neselectat (nefinanțat), pană la data depunerii ultimei cereri de 

plată aferentă proiectului implementat în cadrul Măsurii 19.2_6.2/6A. 

În acest caz (imposibilitatea de a deveni beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A, din motive neimputabile), 

condiționarea contribuției investiției propuse prin proiectul depus (aferent Măsurii 19.2_6.2/6A) la 

realizarea Planului de Afaceri/Marketing pentru crearea lanțului scurt (al formei asociative locale 

vizată de proiectul prin Măsura 19.2_16/3A) și la consolidarea acestei forme asociative locale, va fi 

substituită de obligativitatea ca un procent (calculat valoric) de minim 10% din totalitatea produselor 

alimentare pe care solicitantul le va achiziționa /an cu scopul de a-și desfășura activitatea propusă prin 

proiectul aferent Măsurii 19.2_6.2/6A să provină direct de la producătorii de produse alimentare 

situați în teritoriul de tip LEADER eligibil, iar acestea să fie comercializate/vândute, în aceiași formă 

sau transformate,  direct către consumatorul final, creând astfel un lanț scurt de aprovizionare cu 

produse alimentare; această situație va fi menționată și în Planul de afaceri.    

Criteriul de selecție 4.1 trebuie să fie respectat și menținut pe întreaga perioadă de valabilitate a 

Contractului de finanțare, în caz contrar, proiectul devine neeligibil. 

5. Criteriul care vizează contribuția la consolidarea forței de muncă la nivel local, 

în special pentru categorii de populație vulnerabile/aflate în situații risc și rromi 

Max. 10 p 

5.1  crearea a 3 noi locuri de muncă pentru populația locală, din care 2 locuri de 

muncă pentru categorii de populație vulnerabile/aflate în situații risc* și rromi                                          

10 p 

5.2 crearea a 2 noi locuri de muncă pentru populația locală, din care 1 loc de 

muncă pentru categorii de populație vulnerabile/aflate în situații risc* și rromi 

5 p 

* categorii de populație vulnerabile/aflate în situații de risc – în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului  nr. 18/2015, Hotărârii Guvernului  nr. 383/2015 și Hotărârii Guvernului  nr. 867/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Criteriile de selecție 5.1 și 5.2 trebuie să fie respectate și menținute pe întreaga perioadă de derulare a 

proiectului, în caz contrar, proiectul devine neeligibil.  

În cazul solicitantului Persoana fizică autorizată / Întreprindere individuală /  Întreprindere familială / 

altele asemenea (care au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii și la cel de asigurări 

sociale de sănătate), se consideră îndeplinită condiția unui (1) loc de muncă nou creat fără a avea 

încheiate contracte de muncă, cu condiția ca acesta să nu înregistreze venituri până la data 

implementării proiectului. 

TOTAL 100 p 
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Pentru această Măsură pragul minim este de 20 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

 

Înainte de depunerea Cererii de finanțare solicitantul realizează autoevaluarea (prescoring-ul) 

acesteia, ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai obiectiv și înscrierea acestuia 

în Cererea de finanțare, la secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar“. 

 

ATENȚIE!  Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 

alocării disponibile pentru sesiunea curentă, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea 

se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor. În cazul proiectelor cu același 

punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea acestora se va face în ordinea 

priorităților descrise la pct. 4.2 - Selecția proiectelor din GHID. 

 

Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a beneficiarului.  

 

La depunerea Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să fie înregistrat la ONRC ca micro-

întreprindere/ întreprindere mică cu sediul social și punctul/punctele de lucru (dacă este cazul) 

pentru care se solicită finanțare, în teritoriul eligibil de tip LEADER aferent GAL Drumul Carelor.  

 

Sunt eligibile proiectele care propun activități aferente mai multor coduri CAEN unui singur cod 

CAEN până la maximum 5 (cinci), în situația în care solicitantul propune realizarea de activități 

aferente mai multor coduri CAEN, acestea trebuie să se completeze, dezvolte sau să se optimizeze 

reciproc.  

 

În cazul în care prin proiect sunt propuse activități complementare aferente mai multor coduri 

CAEN, care ar primi punctaje diferite la oricare dintre criteriile de selecție, proiectul va primi 

punctajul cel mai mic aferent acelui criteriu. 

  

În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN, cu valori 

diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro, respectiv 70.000 euro), proiectul va 

primi sprijinul cel mai mic.  

 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a 

Asociațiilor Asociației GAL Drumul Carelor. 

http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_62-ghid-anexe-p43
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 Metodologia de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție este postată pe pagina web 

www.drumulcarelor.ro, în secțiunea aferentă Măsurii 19.2_6.2 – Ghid / Anexe (Fișa de verificare a 

criteriilor de selecție). 

 

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Rapoartelor de selecție) 

GAL Drumul Carelor va notifica solicitanții cu privire la rezultatele procesului de selecție. 

Termenele, modalitatea de anunțare/publicare a Rapoartelor de selecție sunt detaliate în cadrul 

Procedurii de Evaluare și Selecţie a proiectelor depuse în cadrul sesiunilor de evaluare și selecție a 

proiectelor aferente Măsurilor din SDL 2014-2020, postată pe pagina de web 

www.drumulcarelor.ro, în secțiunea Măsurii / Ghiduri / Proceduri (Capitolul 4 - Descrierea 

activitatilor conform mecanismului de implementare  din Strategia de Dezvoltare Locală, 

subcapitolul 4.3.3. Declararea eligibilității/selecției proiectelor și soluționarea contestațiilor). 

 

 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt precizate în Ghidul 
Solicitantului aferent Măsurii 19.2_6.2/6A -„Sprijin pentru demararea de afaceri în domenii non-
agricole în teritoriul de tip LEADER“, disponibil în format electronic pe site-ul 
www.drumulcarelor.ro. 
 

 Alte informații relevante (monitorizarea plăților)  

În etapa de autorizare a plăților, toate Cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL Drumul 

Carelor pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la Dosarul Cererii de plată, al beneficiarului, 

GAL va atașa fișa de verificare a conformității. Beneficiarii au obligația de a depune la GAL Drumul 

Carelor și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor Contractului/Deciziei de 

finanțare, cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta. Pentru depunerea primului 

dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.  

 

 Informații suplimentare se pot obține de la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – 

Drumul Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500, telefon/fax: 

0248.666.280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com . 

                       
 
                          

http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_62-ghid-anexe-p43
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/ro/procedura-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor-p60
http://www.drumulcarelor.ro/
mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com
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 Acest Apel va fi publicat pe pagina de internet a GAL Drumul Carelor și va fi disponibil pe 
suport tipărit la sediul GAL. 
 

NOTA BENE!  
 Facem precizarea că pentru selecția proiectelor vor fi avute în vedere cerințele de 
conformitate și eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul solicitantului disponibil pe 
site-ul www.drumulcarelor.ro și a prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală, cu respectarea 
criteriilor de selecție și a documentelor conexe stabilite de GAL Drumul Carelor prin prezentul Apel.  

 

 

 Red. C.B. 

http://www.drumulcarelor.ro/

