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APEL DE SELECȚIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 312 
 
 
Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului anunță public lansarea sesiunii de cerere de 
proiecte LEADER, Măsura 312, Sprijin pentru Dezvoltarea Sectorului Non-agricol 
 
Data publicării anunțului: 24.03.2014 
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41-03/14-22.04.2014 
 
Măsuri deschise:  
 
312 - SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL 
 
SERVICII PENTRU POPULAȚIA RURALĂ ȘI INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂȚILOR MEȘTEȘUGĂREȘTI 
Intensitatea finanțării: 70% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 59.841 EURO 
Suma maximă/proiect: 400.000 EURO, conform Ghidului Solicitantului, M41 – V07, feb 2014 
Fond nerambursabil total disponibil: 59.841EURO 
 
 
Depunerea proiectelor: 24.03.2014 – 22.04.2014, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 
14.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Podișul Mediașului, din comuna Ațel, nr 91.  
 
Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune Locală 
Podișul Mediașului și vor fi dezvoltate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare identificate la 
nivelul teritoriului, așa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală, disponibil pe 
site-ul asociației (www.galpm.ro). 
 
Teritoriul GAL Podișul Mediașului este compus din următoarele localități: 
Alma, Ațel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dârlos, Dumbrăveni, Hoghilag, Micăsasa, 
Moșna, Șeica Mică, Târnava, Valea Viilor, Viișoara. 
 
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil 
pe site-ul www.galpm.ro și www.apdrp.ro, precum și în fișa măsurii din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală. 
 
 
 
 
 

http://www.galpm.ro/
http://www.apdrp.ro/
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BENEFICIARI ELIGIBILI 
 

 micro-întreprinderile  

 persoanele fizice. Neînregistrate ca agenți economici, care se vor angaja ca până la 
data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de 
persoană fizică autorizată și să funcționeze ca micro-întreprinderi 

 
 
CE SE POATE FINANȚA 
 

a) Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv – 
pentru efectuarea activității vizate de proiect - precum si construcția de clădiri pentru 
marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv 
achiziționarea în leasing a acestora) 

b) Investiții necorporale (software, patente, licențe etc.), inclusiv achiziționarea în 
leasing a acestora. 

 
 
TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE 
 
Investiții în activități non-agricole productive, cum ar fi: 

a) Industria usoara - articole de pielarie, încalțăminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz 
gospodaresc, produse odorizante etc. 

b) Activități de procesare industriala a produselor lemnoase – începând de la stadiul de 
cherestea (ex. mobila); 

c) Mecanică fină, asamblare mașini, unelte și obiecte casnice, producerea de ambalaje  
 
Investiții pentru dezvoltarea activităților mestesugaresti, de artizanat si a altor activități 
tradiționale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, 
confecționare instrumente muzicale tradiționale etc.), precum si marketingul acestora (mici 
magazine de desfacere a propriilor produse obținute din aceste activități). 
 
Servicii pentru populația rurală, cum ar fi: 

a) Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie; 
b) Servicii de conectare si difuzare internet; 
c) Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziția mijloacelor de transport) 

protecție fitosanitara, însamânțare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare; 
d) Servicii medicale 
e) Servicii reparații masini, unelte si obiecte casnice 

 
Investiții în producerea de energie regenerabila - achiziționarea de echipamente de producere 
a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii 
 
 
DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR 
 
Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare 
completată şi documentele justificative, conform Ghidului Solicitantului, enumerate în anexă. 
 
Dosarul Cererii de Finanțare va fi însoțit obligatoriu de Declarația prin care beneficiarul 
se anagajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi 
efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la 
CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data efectuării plății. 
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PROCEDURA DE SELECȚIE 
 
Dosarul cererii de finanțare este depus la Secretariatul GAL Podișul Mediașului, unde vor fi 
verificate conformitatea și eligibilitatea proiectului.  
 
Comitetul de selecție a proiectelor este format din 11 membri: 3 reprezentanţi ai administraţiei 
publice, 1 reprezentant al serviciilor publice, 4 reprezentanţi ai sectorului privat, 3 
reprezentanţi ai societăţii civile. 
 
GAL Podișul Mediașului va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj 
stabilit şi va întocmi Raportul de evaluare. 
 
 
ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR 
 
In termen de 45 de zile de la data limită de primire a proiectelor, toti solicitanții care au 
înregistrat proiecte la Secretariatul GAL vor fi informați cu privire la rezultatele selecției. 
Anunțarea rezultatelor se va face prin afișare la sediul GAL și pe pagina web a asociației. 
Beneficiarii vor primi o notificare scrisă prin care vor fi informați cu privire la selectarea sau 
respingerea proiectului propus. 
 
Contestaţiile vor putea fi depuse la Secretariatul GAL Podișul Mediașului, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site 
a raportului de evaluare. 
 
 
PERSOANE DE CONTACT  
 
Ovidiu Drăgușanu, Director Executiv, tel 0752.108.092, email: dragusanu.ovidiu@galpm.ro 
Mirona Tăpălagă, Manager Program, tel 0741.084.630, email: tapalaga.mirona@galpm.ro 
 

mailto:dragusanu.ovidiu@galpm.ro
mailto:tapalaga.mirona@galpm.ro
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CRITERII DE SELECȚIE, MASURA 312 
 
Punctajul minim pentru selectie este de 10 puncte 

 

1. Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 
demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea 
proiectului) si se aplica pentru proiectele care-si propun crearea sau 
dezvoltarea de activități meșteșugarești, iar în cazul modernizarilor, si în baza 
documentului 15.1, respectiv, declarația de notorietate cu privire la abilitatea 
de a desfasura activitatea pentru care se solicita finanarea eliberata de 
primarul localității respective.  
 

5 

2. Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data 
depunerii proiectelor. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, 
după cum urmează:  
Persoană fizică sau Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani 
la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;  
Societate cu răspundere limitată, cu toți asociații persoane fizice cu vârsta 
sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.  
Întreprindere individuală, titularul – întreprinzator persoană fizică cu vârsta 
sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.  
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regasesc în formele de 
organizare şi în condiţiile meţionate anterior se acordă punctaj la acest 
criteriu indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare.  
 

5 

3. Proiecte care includ actiuni pentru protectia mediului. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 
demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea 
proiectului), inclusiv in devizul general al proiectului  
 

20 

4. Start-up-uri care aplica proiecte de servicii pentru populația rurală  
Se acorda punctaj proiectelor care vizeaza activitățile încadrate în categoria 
de servicii (pentru toți beneficiarii eligibili ai măsurii 312)  
 

10 

5. Investiții în activități productive sau servicii care folosesc resurse locale  
Vor fi sprijinite activităţi de înfiinţare şi dezvoltare de microîntreprinderi care 
prelucrează materia primă locală (ex: lemn, piatră, lână) pentru a o valorifica 
superior. Punctajul se acordă în funcție de precizările din Studiul de 
Fezabilitate/Memoriul Justificativ.  
                                      

5 

6 Start-up-uri care aplica proiecte ce vizeaza activitati non-agricole 
productive   
Se acorda punctaj proiectelor care vizeaza activitățile încadrate în categoria 
de productie (pentru toți beneficiarii eligibili ai măsurii 312) 
 

5 
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7 Valoarea nerambursabila a  proiectului nu depaseste 40.000 euro 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca valorea nerambursabila a 
proiectului, conform planului financiar, nu depasestea suma de 40.000 euro 
 

20 

8. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare 
în ultimii 3 ani. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de Finanţare – 
Secţiunea C – Finanţări nerambursabile solicitate şi/sau obţinute, a bazelor 
de date FEADR/ SAPARD şi/sau documentul 11.  
 

5 

9. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de 
munca / 25.000 Euro investiti 
Pentru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru micro- 
întreprinderile în funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea 
a cel puţin unui loc de muncă raportat la 25.000 euro.  
Formula:  
Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 
25000 Euro, proiectul primeşte punctaj,  
Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 
25000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj  
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din studiul de fezabilitate 
completat de solicitanţii privaţi şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care 
completează Memoriul Justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate.  
 

15 

10
. 

Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a 
serviciilor medicale 
 

5 

11
. 

Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente pentru producerea 
energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii 
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea 
investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 
Se vor puncta: 
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui 
flux tehnologic de producție de bunuri; 
- proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de producere a 
energiei din surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul 
cărora se desfășoară/se va desfășura activitatea propusă prin proiect. 
 

5 

 TOTAL 100 
 
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 
 
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele 
criterii pentru departajare 
 

1. Proiectul care include actiuni de protectia mediului (conform explicatiilor date criteriului 
de selectie) va surclasa proiectul care nu include investitii legate de acest domeniu 
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2. Proiectul care vizeaza activitati non-agricole productive va surclasa proiectul care 
prevede activitati de servicii 

3. Proiectul cu valoare nerambursabilă mai mică va surclasa proiectul cu valoare 
nerambursabilă mai mare 
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4.  
 
Anexa  

Documente necesare pentru depunerea proiectului 

Document Organ 
emitent 

Note explicative 

Studiu de fezabilitate/ Documentație 
de avizare a lucrărilor 

 pentru proiecte cu lucrări de construcții și/ sau 
montaj 

Memoriu justificativ  pentru proiecte care nu prevăd lucrări de 
construcții și/ sau montaj 

Situațiile financiare  Oficiul 
Registrului 
Comerțului 

bilanț formularul 10, cont de profit si pierderi 
formularul 20 si formularele 30 si 40 

Declarație specială privind veniturile 
realizate în anul precedent depunerii 
proiectului 

Administrația 
Financiara 
  

Pentru persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale si întreprinderi 
familiale 

Declarația de inactivitate  
 

Administrația 
Financiara 

în cazul solicitanților care nu au desfășurat 
activitate anterior depunerii proiectului 

Certificat de urbanism/ Autorizație 
de construire 

 pentru proiecte care prevăd construcții 

Document care atesta dreptul de 
proprietate asupra clădirii 

 sau Contract de concesiune pentru clădirea 
unde va fi realizată investiția, pe o durata de 
minimum 10 ani de la depunerea Cererii de 
Finanțare 

Document care atesta dreptul de 
proprietate asupra terenului  
SAU 
Contract de concesiune pentru terenul 
pe care va fi amplasată construcția, pe 
o durată de minimum 10 ani de la 
depunerea Cererii de Finanțare 

 Pentru construcțiile definitive, solicitantul 
trebuie să prezinte documente care să certifice 
dreptul real principal (drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: 
contract de vânzare - cumpărare, de schimb, de 
donație, contract de superficie, certificat de 
moștenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească/ contract de 
concesiune. Pentru construcțiile cu caracter 
provizoriu solicitantul poate prezenta și un 
contract de comodat/ locațiune (închiriere) 
asupra terenului 

Clasarea notificării 
sau Decizia etapei de evaluare 
inițială 

Autoritatea 
competenta 
pentru 
protecția 
mediului 

sau Decizia etapei de încadrare, care să 
confirme că proiectul nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului și nu se supune 
evaluării adecvate/ Acord de mediu/ Aviz 
Natura 2000 pentru ariile naturale protejate 

Avizul sanitar privind constatarea 
conformității proiectului cu condițiile de 
igiena și sănătate publică 
SAU Notificare privind constatarea 
conformității proiectului cu condițiile de 
igienă și sănătate publică. 

 sau Notificare că investiția nu face obiectul 
evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică 

Notificare, care să certifice 
conformitatea proiectului cu 
legislația în vigoare pentru domeniul 
sanitar - veterinar 

DSVSA 
județeana 

 

 

Autorizația Sanitară/ Notificarea de 
constatare a conformității unității cu 
legislația sanitară, 
ȘI/SAU 
Autorizația Sanitar- Veterinara/ Dovada 
înregistrării pentru siguranța 

 Pentru unitățile care se modernizează 
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alimentelor/Notificare de constatare a 
conformității unității cu legislația sanitar 
- veterinară și siguranța alimentelor, 
emise cu cel mult un an înaintea 
depunerii Cererii de Finanțare 
ȘI 
Nota de constatare privind condițiile de 
mediu, emisa cu cel mult un an 
înaintea depunerii Cererii de Finanțare 

Certificat de înregistrare fiscala   

Certificatul de înregistrare  ORC  

Angajamentul Persoanelor fizice   prin care se obliga sa se autorizeze 

Actul constitutiv  Pentru Societăți cooperative de gradul 1 -  
meșteșugărești / de consum 

Certificat constatator  ORC  

Declarație pe propria răspundere că își 
va deschide un punct de lucru în 
spațiul rural 

 pentru investițiile noi 

Declarația privind încadrarea 
întreprinderii în categoria 
microîntreprinderilor  

 semnată de persoana autorizată să reprezinte 
întreprinderea 

Documente de la solicitant care sa 
dovedească capacitatea și sursele de 
cofinanțare ale proiectului  

  

Document de la bancă/ trezorerie   cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei și 
ale contului aferent proiect 

Certificate de atestare fiscală Direcția 
Generală a 
Finanțelor 
Publice ȘI 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Aceste certificate trebuie să ateste lipsa 
datoriilor fiscale, sociale, locale, restante 

Graficul de eșalonare a datoriilor  în cazul în care aceasta eșalonare a fost 
acordată 

Aviz specific privind amplasamentul 
și funcționarea obiectivului  
 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Turismului 

pentru construcția/ 
modernizarea, sau extinderea structurilor de 
primire turistică 
 
 

Copie după diploma de studii/ 
certificat de formare profesională 

 SAU Declarație pe propria răspundere 

 
 
 


