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ANUNȚ 
SESIUNE DE  DEPUNERE PROIECTE  

Axa 4 LEADER 
Măsurii 41– Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 

Sub-măsura 413 – « Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale » 
 

Măsura din Planul de Dezvoltare Locală: 4.1. Promovarea şi sprijinirea 
întreprinzătorilor 

 
1. Dată începere :20.05.2013 orele 9.00 

2. Dată limită depunere proiecte: 24.06.2013 orele 16.00 

3. Proiectele se vor depune la Sediul Asociației Grupului de Acțiune Locală Țara 
Năsăudului nr. 186 sat Feldru, comuna Feldru, la secretariat, în zilele lucrătoare 
de luni până vineri între orele 9.00 – 16.00 

4. Măsura din Planul de Dezvoltare Locală aprobat al Asociației Grupul de Acțiune 
Locală Țara Năsăudului pentru care se pot depune proiecte este: 

* Este similară cu măsura 312 din PNDR ,,Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi,,  

**Valoare minimă nerambursabilă a unui proiect nu poate fi mai mică de 5000 euro. 
La valoarea nerambursabilă acordată se va adăuga contribuţia solicitantului în funcţie de 
cerinţele din ghidul de finanţare care poate fi de 30%  sau 15%. 

 
5. Solicitantul va depune Cererea de finanțare împreuna cu toate anexele 

completate, în 3 exemplare (1 original si 2 copii) păstrând şi o copie proprie. Pentru 
toate documentele care se vor depune în copie(avize, acorduri, certificate etc.) 
solicitantul va marca acel document cu menţiunea ,,conform cu originalul,,. Cererea de 
finanţare se va depune şi pe suport optic CD scanată în format ,,pdf,, fiecare document 

Nr. 
crt. 

Măsura din PDL Alocare financiară 
totală 

nerambursabilă în 
euro pentru măsură 

Alocarea 
nerambursabilă 

maximă pe proiect 
euro 

1 Măsura 4.1. 
Promovarea şi sprijinirea 
întreprinzătorilor * 
 

 
162.400 euro 

 
20.300  euro** 
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fiind scanat separat aşa cum va fi în opis(de ex. studiul de fezabilitate într-un fişier, 
cererea de finanţare în alt fişier, avizul de la mediu în alt fişier, etc.) 
 
Solicitantul va întocmi dosarul de finanţare folosind: 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI V6 iulie 2012 pentru 
Masura 312 

,,Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-
întreprinderi,,  

disponibil pe pagina www.apdrp.ro  
6. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul şi documentele care trebuie folosite la întocmirea proiectului sunt 
descrise în ghidul disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit – www.apdrp.ro așa cum este precizat la punctul anterior ;  

 
7. SISTEMUL DE PUNCTARE PENTRU SELECŢIA PROIECTULUI ESTE PREZENTAT MAI 
JOS şi CONŢINE CRITERII PRELUATE DIN GHIDUL APDRP ŞI CRITERII DIN PLANUL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ AL ŢĂRII NĂSĂUDULUI. Punctajele care se aplică au fost 
stabilite de Comitetul de Selecţie al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţara 
Năsăudului: 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie preluate din Ghidul măsurii 312 Punctaj 
acordat de 

Comitetul de 
selecţie GAL  

1 Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 
ani; 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanţare – Secţiunea C – 
Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute. 
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data Notificării beneficiarului cu 
privire la plăţile efectuate pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect 
este mai mare de 3 ani. 
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din fonduri 
comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani. 
Activităţi similare înseamnă acelaşi tip de investiţie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru 
meşteşuguri şi aplică şi prin FEADR tot pe meşteşuguri, atunci nu primeşte punctaj, iar 
în cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte punctaj). 

5 

2 Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 
25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi data 
înfiinţării solicitantului): 
Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât şi pentru microîntreprinderile în funcţiune, 
punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin un loc de muncă raportat la 
25.000 euro . 
Formula: 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create<=25000 
Euro, proiectul primeşte punctaj. 
Dacă valoarea ajutorului 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 şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul justificativ) 
şi pe baza formulelor de calcul prezentate. Se vor lua în considerare doar locurile de 
muncă nou create, cu norma întreaga pentru personalul muncitor - direct productiv8 și 
cel mult un loc de muncă indirect productiv. 
Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor suportate din cheltuieli 
eligibile. 

0 
(nu se aplică) 
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În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de maşini/ utilaje care necesită conducător - la 
o maşină/ un utilaj se va lua în considerare un om/ schimb (conform numărului de 
schimburi prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două schimburi). 

3 Proiecte care promovează activităţi meșteșugărești, de artizanat. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat 
în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului) şi se aplică pentru 
proiectele care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, iar în 
cazul modernizărilor, şi în baza documentului 15.1, respectiv, declaraţia de notorietate 
cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită finanţarea 
eliberată de primarul localităţii respective (numai pentru PFA/ Întreprindere Familială/ 
Întreprindere Individuală), doar pentru meseriile tradiţionale artizanale - pentru 
reprezentantul legal/ beneficiar. 
Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar. 
Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin  proiect crearea 
sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, de artizanat. 
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei aferentă 
activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

10 

4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la data depunerii 
proiectelor. 
Verificarea se face în baza actului de identitate pentru: 
Persoană fizică care declară că se va autoriza în persoana fizică autorizată sau 
întreprindere individuală. 
Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de 
Finanţare a proiectului; 
Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la 
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Medic titular care îşi exercită profesia în cadrul unui cabinet medical individual, cu 
vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Medic veterinar cu drept de liberă practică, organizat ca PFA şi care funcţionează în 
cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii 
Cererii de Finanţare. 
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi 
condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta 
acesteia. 

20 

5 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte ce vizează 
activităţi non-agricole productive; 
Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile enumerate în secțiunea 
”Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la punctului i)9 și ii)10 din fișa măsurii. 
Verificarea încadrării în categoria activităților de producție de bunuri, se va face pe 
baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de producție de  bunuri. 
În cazul proiectelor care prevăd activități complementare, se va acorda punctaj la acest 
criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/activitățile non – agricole de 
producție de bunuri reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric. 
O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în 
anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în 
momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali. 

20 

6 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar- veterinare sau a serviciilor 
medicale; 

25 

7 Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei 
din alte surse regenerabile decât 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. 

0 
(nu se aplică) 

 TOTAL punctaj criterii din PNDR:  80 puncte  
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Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie stabilite prin Planul de Dezvoltare Locală* 
La selecţie vor avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

Punctaj 
acordat de 

Comitetul de 
selecţie GAL 

1. Solicitantul să aibă spaţiul în proprietate. 
Document justificativ prin care solicitantul dovedeşte că spaţiul este în proprietatea sa. 

5 

2. Creează locuri de muncă. Vor fi punctuate proiectele care dovedesc prin SF sau MJ că 
vor crea cel puţin un loc de muncă permanent sau sezonier. 

5 

3. Proiecte are acţiuni inovative. Se punctează acele proiecte care dovedesc prin SF 
sau MJ că au activităţi care nu au mai primit finanţare în zonă prin programe similare. 
De exemplu din analiza strategică a zonei rezultă că nu au fost accesate în teritoriul 
GAL pe toată perioada de programare 2007 - 2013 proiecte care să prevată dezvoltarea 
serviciilor sanitar - veterinare deşi în fiecare localitate există asociaţii ale crescătorilor de 
animale care au nevoie permanent de astfel de servicii îmbunătăţite.  

10 

 TOTAL punctaj criterii de selecţie locală:  20 puncte 
 TOTAL PUNCTAJ CRITERII DE SELECŢIE (PNDR+CRITERII DE SELECŢIE 

DIN PDL): 
100  

puncte 
*Au fost punctate acele criterii din Planul de Dezvoltare Locală aferente măsurii care nu s-au suprapus peste criteriile APDRP 
conform variantei finale a ghidului APDRP. 

Pentru această măsură nu există un punctaj minim. 

7. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL 

Comitetul de Selecţie al GAL este format din 11 membrii: 3 din mediul public şi 8 din 
mediul privat. Funcţionează după regulamentul de selecţie aprobat postat pe pagina de 
internet www.taranasaudului.ro. Proiectele vor fi selectate în ordinea descrescătoare a 
punctajelor obţinute la criteriile de selecţie stabilite şi în caz de egalitate se va lua în 
considerare proiectul cu cea mai mare valoare în euro. Vor fi selectate proiecte până la 
acoperirea sumei integrale prevăzută în strategie. Alte proiecte depuse conforme şi 
eligibile nu vor fi selectate decât în condiţiile unei noi realocări pentru măsura aferentă. 

  
Fişa de verificare a conformităţii pentru Măsura 312* 

Fişa de verificare a Eligibilităţii pentru Măsura 312* 

Fişa de verificare a Criteriilor de selecţie pentru Măsura 312* 

* sunt ataşate acestui anunţ şi cuprind explicaţii detaliate cu toate documentele pe  
care trebui să le depună Solicitanţii de proiecte. 

8. Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

Rezultatele vor fi anunţate pe pagina de internet a GAL www.taranasaudului.ro prin 
publicarea unui raport de selecţie intermediar urmând ca în maxim 5 zile lucrătoare să 
se poată depune contestaţii pentru proiectele care nu au fost selectate. O comisie de 
contestaţii va emite raportul de contestaţii, dacă va fi cazul, urmând ca raportul final la 
nivelul GAL Țara Năsăudului redactat de Comitetul de Selecție al Proiectelor să fie 
publicat. 
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9. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate. 

Informaţii detaliate despre sesiunea de proiecte se pot obţine la sediul GAL Ţara 
Năsăudului, comuna Feldru sat Feldru nr.186, la telefonul/fax 0263374901, la adresa de 
mail taranasaudului@yahoo.com și de pe pagina de internet www.taranasaudului.ro  
 

Echipa GAL Ţara Năsăudului  

20.05.2013 
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