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Data publicarii: 25.03.2013 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 312 -7/2013-25.04.2013 
Grupul de Actiune Locala Valea Someṣului anunta lansarea in perioada 25.03.2013 – 25.04.2013 a 
sesiunii de depunere a proiectelor in cadrul masurii 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de 
microintreprinderi. 
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 
25.04.2013 ora 12.00. 
Depunerea proiectelor pentru Măsura312 se va face la sediul GAL Valea Somesului in localitatea 
Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj în intervalul orar 09:00 – 14:00. 
Fondurile disponibile pentru masura 312 sunt de 225.000 euro. 
Valoarea sprijinului medie este de 14.383.55 euro / proiect pentru proiecte cu finantare 70% si 
17.465,74 euro/proiect pentru proiecte cu finantare 85% conform Planului de dezvoltare locala a GAL 
Valea Somesului..  
Valoarea maxima a proiectului este conform adresa AM PNDR nr. 62098/11.03.2013 limitata la maxim 
150% din valoarea medie a proiectelor stabilita in planul de dezvoltare locala. 
Evaluarea proiectelor conform strategiei GAL Valea Somesului se va realiza de catre Comitetul de 
selectie a proiectelor format din 5 membrii, 2 din randul membrilor reprezentanti ai sectorului public din 
spatiul rural si 3 din randul membrilor reprezentanti ai sectorului privat din spatiul rural. 
Modalitatea de desfasurare a procesului de selectie: 
- Perioada de evaluare a proiectelor se va finaliza la 30 de zile dupa finalizarea perioadei de depunere a 
proiectelor iar publicarea Raportului de Selectie se va face cel tarziu la data de 31.05.2013- In zilele 
03.06.2013 – 07.06.2013 se vor transmite solicitantilor de finantare notificari cu privire la 
aprobarea/neaprobarea proiectelor depuse. 
- In perioada 10.06.2013-12.06.2013, în intervalul orar  8:00- 16:00, solicitantii care au depus proiecte 
la GAL Valea Somesului si care au nemultumiri cu privire la analizarea si selectarea proiectelor pot 
depune contestatii la sediul GAL din Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj. 
- Contestatiile depuse se vor soluționa începând cu data de 13.06.2013, până cel târziu la data de 
17.06.2013. 
- Publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va face cel tarziu pe data de 
18.06.2013. 
-  Publicarea Raportului Final se va face cel tarziu pe data de 19.06.2013. 
 
Documente justificative necesare pentru depunerea proiectului: 

 

1.Studiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/ sau montaj (Anexa 2 din 
Ghidul solicitantului)  
 
ATENTIE!  

În cazul proiectelor care prevad modernizarea/ finalizarea constructiilor existente/achizitii de 
utilaje cu montaj care schimba regimul de exploatare a constructiei existente, se ataseaza la Studiul de 
Fezabilitate: 

- Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si Raportul privind stadiul 
fizic al lucrarilor.  
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sau   
-Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/ sau montaj Anexa 

3 din Ghidul solicitantului)  
 
Atentie! În situatia în care  se regasesc în Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ informatii  identice 
din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 - Cheltuieli pentru 
proiectare sau neeligibilitatea în cazul în care nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. 
În cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele 
achizitionate prin investitia FEADR, cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi trecute în coloana 
„neeligibile”, va prezenta Certificatul de urbanism si va întocmi Studiu de Fezabilitate.  
  
În cadrul documentului se vor regasi obligatoriu urmatoarele elemente: 
- codul CAEN al firmei de consultanta trebuie mentionat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu 
justificativ.  
- devizul general si devizele pe obiect trebuie sa fie semnate de persoana care le-a întocmit si sa poarte 
stampila elaboratorului documentatiei.  
- existenta „foii de capat”, care contine semnaturile colectivului format din specialist condus de un sef de 
proiect care a participat la elaborarea documentatiei si stampila elaboratorului.  
- detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5 –organizare de santier 
prin devize care sa justifice în detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmarite în etapa de achizitii si 
autorizare plati. 
- partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, sectiuni 
etc.), sa fie semnate, stampilate de catre elaborator în cartusul indicator.  
- în cazul în care investitia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat sa evidentieze montajul la 
capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus 
în oferta/ factura utilajului sau se realizeaza în regie proprie (caz în care se va evidentia în coloana 
„cheltuieli neeligibile”)  
- Estimarea privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei, prevazuta în capitolul 7.2 din SF/ 
cap.3.2 din MJ, are în vedere doar locurile de munca nou create, cu norma întreaga, pentru personalul 
implicat direct în activitati de productie/ servicii (personalul muncitor -  direct productiv si cel mult un 
loc de munca indirect  productiv). 
 
2. Situatiile financiare (bilant formular 10,  cont de profit si pierderi formular 20 si formularele 30 si 40, 
precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administratia Financiara,  în care 
rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ.  
Exceptie fac solicitantii care nu au înregistrat venituri din exploatare   
Sau  
Situatiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20 si formularele 30 si 40) 
prin care dovedesc ca nu au înregistrat venituri din exploatare.   
Sau  
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si  întreprinderi familiale:   
Declaratie speciala privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului  înregistrata la 
Administratia Financiara (formularul 200), în care  rezultatul brut obtinut anual sa nu fie negativ; 
sau  
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Declaratia de inactivitate înregistrata la Administratia Financiara în cazul solicitantilor care nu au 
desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.  
Sau  
Se vor prezenta situatiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii cererii de 
finantare, pentru verificarea încadrarii solicitantului în categoria firmelor în dificultate. 
 
3. Documente pentru  terenurile si cladirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile : 
3.1 Actul de proprietate asupra terenului  
sau 
alt document încheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal al 
terenului: contract de închiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta  conform legii) pentru 
terenul pe care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de 
finantare. 
In cazul dreptului de folosinta prin concesionare, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresa emisa 
de concedent care sa specifice: suprafata concesionata la zi - daca pentru suprafata concesionata exista 
solicitari privind retrocedarea sau diminuarea si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa 
acestui proces; situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a 
investitiilor prevazute în contract, daca concesionarul si-a respectat graficul de plata a redeventei si alte 
clause  
si  
Pentru  cladiri: document care sa ateste dreptul de proprietate asupra cladirii 
sau   
alt document încheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal asupra 
cladirii: contract de închiriere, de comodat, concesiune (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru 
cladirea în care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de 
finantare, numai în cazul în care proiectul se refera la dotarea / achizitionarea de echipamente / utilaje, 
amenajarea cladirii în aceasta situatie fiind considerata cheltuiala neeligibila. 
si  
în cazul dreptului de folosinta prin concesionare, adresa emisa de concedent care sa specific daca pentru 
cladirea concesionata exista solicitari privind retrocedarea.  
Documentele de proprietate/folosinta se solicita si pentru spatiile de garare/terenurile pe care se 
gareaza utilajele/echipamentele/masinile.   
3.2 Extras de carte funciara 
sau  
Document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. 
ATENTIE! Pentru constructiile definitive solicitantul  trebuie sa prezinte documente care sa certifice 
dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: 
contract de vanzarecumparare, de schimb, de donatie, certificate de mostenitor, act administrativ 
de restituire, hotarâre judecatoreasca/contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, 
modificata si completata, asupra terenului pecare urmeaza a se realiza investitia. 
Pentru constructiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificata si 
completata, solicitantul poate prezenta si uncontract de comodat/ locatiune (închiriere) asupra 
terenului. 



 

4 

 

4. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii, însotit, 
daca este cazul, de actul de transfer a dreptului si obligatiilor ce decurg din Certificatul de urbanism si o 
copie a adresei de înstiintare, conform modelului din Ghid. 
5. Clasarea notificarii  
sau 
Decizia etapei de evaluare initiala 
sau 
Decizia etapei de încadrare 
sau 
Acord de mediu 
sau 
Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia 
mediului. 
 
6. 6.1.  Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale 
proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare): 
a) extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data depunerii 
cererii de finantare, în cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare) sau prin certificate de depozit 
nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data închiderii 
licitatiei de proiecte; 
b) extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data depunerii 
cererii de finantare, în cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul: granturi, sponsorizari, donatii, 
însotit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care a acordat-o; 
c) extras de cont bancar si Formularul deachizitie titluri de stat, emise si vizate de bancaîn cazul 
cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data închiderii licitatiei 
de proiecte; 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii cererii definantare 
si contractul de credit vizat de banca, încazul cofinantarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata 
de data lansarii licitatieide proiecte, deschis la o banca; 
e) Scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de celputin 120 
zile de la data emiterii. 
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate debanci de pe teritoriul României. 
6.2. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului afferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se deruleaza operatiunile cu APDRP). Nu este 
obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.   
 
7. 7.1 Certificate de atestare fiscala, emise în conformitate cu art. 112 si 113 din OG 92/2003, privind 
Codul de Procedura Fiscala, republicata de catre:  
a) Organul fiscal competent din subordinea Directiilor Generale ale Finantelor Publice, pentru obligatiile 
fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului; 
b) Autoritatile administratiei publice locale, în raza carora îsi au sediul social si puncte de lucru (dupa 
caz), pentru obligatiile de plata catre bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor). 
Aceste certificate trebuie sa mentioneze clar lipsa datoriilor (prin mentiunea „nu are datorii fiscale, 
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui sa fie mentionate.) 
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7.1.1 Decizia de rambursare aprobata a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de 
TVA si/sau alte documente aprobate pentru solutionarea cererilor de restituire. 
7.2 Graficul de esalonare a datoriilor, în cazul în care aceasta esalonare a fost acordata. 
 

8. 8.1 Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi în concordanta cu legislatia în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor. 
8.2  Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica 
sau  
Notificare privind constatarea  conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica 
sau  
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena. 
 
9.Pentru unitatile care se modernizeaza si se supun autorizarii/ avizarii conform legislatiei în 
vigoare:  
9.1 Autorizatia Sanitara/Notificarea de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitara, emisa cu 
cel mult un an înaintea depunerii cererii de finantare și/sau 
9.2 Autorizatia Sanitar-veterinara/ Dovada  înregistrarii pentru siguranta alimentelor/Notificare de 
constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta  alimentelor, emise cu cel 
mult un an înaintea depunerii cererii de finantare        
Atentie! Pentru unitatile în care se desfasoara activitati de asistenta medical – veterinara (cabinet medical 
– veterinar, clinici medical –veterinare, spitale clinice veterinare) nu se va solicita acest document 
(conform prevederilor art.1(2) din Norma sanitar veterinara aprobata prin Ordinul 16/2010).  
si 
9.3 Nota de constatare privind conditiile de mediu, emisa cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 
Finantare 
 
10. Actul constitutiv al societatii cooperative mestesugaresti / de consum 
 
11. 11.1  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca 
solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru 
în spatiul rural (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, 
republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare 
si  
11.2  Declaratia pe propria raspundere ca îsi va deschide punct de lucru în spatiul rural, cu codul CAEN 
al activitatii pentru care solicita finantare, când va îndeplini conditiile, conform legislatiei în vigoare 
(pentru investitii noi, daca este cazul).  
si   
11.3 Declaratia privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor  (Anexa 4.1 din Ghidul 
solicitantului) 
Aceasta tebuie sa fie semnata de persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea. 
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12.12.1 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei în 
vigoare.   
sau 
12.2 Certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale umane / veterinare  
 
13. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, 
lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) întocmit de 
solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila în ultimii 3 
ani, pentru acelasi tip de activitate. 
 
14. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu un statut minim de 
persoane fizice autorizate) în termen de 30 zile lucratoare de la data primirii Notificarii privind selectarea 
cererii de finantare si semnarea contractului de finantare (Vezi Anexa 4.4). Angajamentul se ataseaza 
cererii de finantare si va cuprinde precizarea ca se va înregistra în spatiul rural si ca în termen de 30 zile 
lucratoarede la data primirii notificarii privind selectareacererii de finantare si semnarea contractului 
definantare, solicitantul va prezenta documentul /documentele care certifica dreptul de functionareca cel 
putin persoana fizica autorizata conform OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de 
catre persoanele fizice autorizate,întreprinderile individuale si întreprinderilefamiliale, modifica ta si 
completata.  
În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finantare nu se vaîncheia, daca este 
cazul. 
 
15. 15.1 Copie dupa diploma de studii/ dovada detinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în 
acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/ cursuri de formare profesionala absolvite cel putin la 
nivel de initiere, cursuri de calificare, (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta 
document care sa certifice pozitia în societateadeverinta care sa ateste vechimea în munca si în 
specialitate si extras din Registrul general de evidenta a salariatilor, actionar) certificat sau adeverinta prin 
care se dovedeste absolvirea unei institutii de învatamânt, certificat de absolvire a unei forme de pregatire 
profesionala organizata în conditiile legii, în vigoare la data eliberarii acestuia, cartea de mestesugar, 
adeverinta care sa ateste vechimea în munca si în specialitate si extras din Registrul general de evidenta a 
salariatilor ,declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se 
solicita finantarea eliberata de primarul localitatii  respective (numai pentru PFA/ Întreprindere 
familiala / Întreprindere individuala, doar pentru meseriile traditionale artizanale - pentru 
reprezentantul legal/  beneficiar  
sau  

15.2 Declaratie pe propria raspundere în care sa se mentioneze ca beneficiarul proiectului sau 
reprezentantul legal de proiect /o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa 
certifice pozitia în societate adeverinta care sa ateste vechimea în munca si în specialitate si extras din 
Registrul general de evidenta a salariatilor, actionar) vor urma un curs de pregatire profesionala, pâna la 
finalizarea proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului.  
 
16. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 
<<firma în dificultate >>dupa caz (Anexa  4.2 din Ghidul solicitantului ).  
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Declaratia, semnata de persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea va fi data de toti solicitantii 
cu exceptia PFA-urilor,  întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale si a societatilor cu mai 
putin de 2 ani fiscali. 
 
17. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de 
stat si a ajutoarelor de minimis -  Anexa  4.3din Ghidul Solicitantului.  
 
18. Pentru proiectele aferente codurilor CAEN 0161 si 7731 
Precontract  care sa ateste prestarea serviciilor de mecanizare. 
 
2.1 Beneficiari eligibili 
 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312: 
  
A. Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.361/ 2003 si în 
legislatia nationala în vigoare2(având  mai putin de 10  angajati si  care realizeaza o cifra de afaceri 
anuala neta sau detin active totale în valoare de pâna la 2,0 milioane Euro echivalent în lei) – a se vedea 
categoriile de beneficiari din Anexa 10.  
B. Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii 
contractului de finantare sa se autorizeze cu un statutminim de persoana fizica autorizata 3 si sa 
functioneze ca microîntreprinderi, iar în situatia în care, în urma autorizarii, se modifica reprezentantul 
legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare 
pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectând respectarea criteriilor de 
eligibilitate si selectie ale Cererii de finantare. 
 
IMPORTANT!  Dovada încadrarii  în categoria de micro-întreprindere se  face  în  baza: 
-  art.4 al legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, 
cu modificarile si completarile ulterioare: o întreprindere nu poate fi   considerata micro-întreprindere 
daca cel putin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau 
indirect, în comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori colectivitati publice.  
- datele utilizate pentru calculul numarului mediu de salariati, cifra de afaceri neta anuala si activele 
totale sunt cele raportate în situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent, aprobate de 
adunarea generala a actionarilor sau asociatilor’’ art 6(1) al Legii nr. 346/2004.  
Daca la întocmirea situatiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadreaza înplafoanele 
stabilite, aceasta nu îsi va pierde calitatea de întreprindere mica, mijlocie sau micro-întreprindere decât 
daca depasirea acestor plafoane se produce în doua  exercitii financiare consecutive ‘’ art. 6 (2) al Legii 
nr. 346/2004  
Încadrarea în categoria micro-întreprinderi se face în baza Anexei 4. 1. În cazul întreprinderilor nou 
înfiintate, ale carei situatii financiare nu au fost aprobate, în conditiile legii, datele cu privire la numarul 
mediu anual de salariati, cifra de afaceri annual a neta si activele totale se determina în cursul 
exercitiului financiar si se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul întreprinderii art. 6(3) 
al Legii nr.346/2004, conform modelului prevazut în anexele 1 si 2.   
 
2.2 Activităţi eligibile si cheltuieli neeligibile 
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În cadrul Masurii 312 sunt sprijinite investitiile realizate atât de catre micro-întreprinderile existente cât si 
cele nou înfiintate din sectoarele non-agricole, în spatiul rural.  
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii în active corporale si/sau 
necorporale din domeniul nonagricol dupa cum urmeaza: 
 
a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv 
 – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect-  precum si constructia de cladiri pentru marketingul 
produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusive achizitionarea în leasing a 
acestora);   
Achizitionarea de mijloace de transport specializatesi utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atât timp cât 
acestea deservesc în mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect si se încadreaza în 
definitia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008 iar necesitatea achizitionarii lor este 
justificata în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ (vezi definitie „mijloace de transport 
specializate” în dictionar). Exemple de mijloace de transport specializate: ambulanta, vidanja, masina de 
gunoi, dric, etc.  
Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul 
muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru, precum și a mijloacelor de tractare de tipul cap –tractor.  
Integrarea forțata a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat și 
care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare (HG 224/2008 cu modificarile 
și completarile ulterioare), se considera creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarant 
neeligibil. În cadrul proiectelor de investitii în activitati de prestari servicii (vezi Anexa 9 A) nu sunt 
considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea 
acestora, în scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. 
Achizitionarea de echipamente care furnizeaza energie regenerabila (de exemplupanouri fotovoltaice, 
solare, pompe geotermale etc.) pentru cladiri utilizate prin contract cu  drept de folosinta este considerate 
modernizare a cladirii si nu este cheltuiala eligibila. 
b) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora.   
ATENTIE! Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot 
fi date în leasing, fiind permise doar închirierile!  
Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi sustinute costurile generale legate de 
întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate/Memorii 
justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii 
proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitia de patente si licente, în limita a 
10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în 
limita a 5%.   
În cadrul Masurii 312  se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:  
    
i. Investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi:  
 Industria usoara (articole de pielarie, încaltamintea ,lânǎ, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, 
produse odorizante etc.);  
 În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. 
mobila);   
 Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de, ambalaje etc.   
ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale 
non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente 
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muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor 
produse obtinute din aceste activitati).  
iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:   
a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;  
b. Servicii de conectare si difuzare internet;   
doar pentru  produsele obtinute din propriul proces productiv, ca parte componenta a proiectului de inve
stitie pentru care se solicita sprijinul, situate pe acelasi amplasament cu investitia. 
c. Servicii de mecanizare, transport (altele decât achizitia mijloacelor detransport) protectie 
fitosanitara, însamântare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare;  
d. Servicii medicale  
e. Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.   
iv. Investitii în producerea de energie regenerabila  
 Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât 
biocombustibilii.  
Important! Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza 
energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica, biomasa numai în scopul desfasurarii activitatii economice 
pentru care beneficiarul este/ va fi autorizat.   
În cazul în care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru 
producerea de energie regenerabila se va avea în vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca în 
Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. Exceptie fac activitatile prevazute în Anexa 9 A. 
2.3   Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile   
Prin Masura 312 nu sunt eligibile urmatoarele  tipuri  de:  
Activitati: 
 Activitati sprijinite prin masurile Axei 1 si Axei 2 ale PNDR;  
 Fabricarea bauturilor alcoolice si a berii;  
 Fabricarea produselor din tutun; 
 Fabricarea armamentului si munitiei;  
 Baterea monedelor;   
 Activitati de turism si recreationale legate de activitatea turistica;   
 Actiuni exclusiv de comert si intermedieri comerciale, cu exceptia vânzarii de produse obtinute din 
propriul proces productiv;  
 Intermedieri financiare; 
 Tranzactii imobiliare; 
 Cercetare-dezvoltare; 
 Administratie publica si aparare; 
 Asigurari sociale din sistemul public; 
 Jocurile de noroc si pariurile precum si activitatile recreative legate de acestea; 
 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale; 
 Activitati de pescuit si/ sau acvacultura; 
 Investitii legate de prelucrarea primara a lemnului pâna la stadiul de cherestea; 
 Activitati în industria extractiva de produse energetice;  
 Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principala, în scopul vânzarii;  
 Activitati de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obtinute din acestea si a combustibililor 
nucleari; 
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 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B si natural din 
spatiul rural. 
Cheltuieli:  
 Impozite si taxe fiscale;  
 Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie; 
 Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; 
 Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second – hand;  
 Achizitionarea de teren/ cladiri; 
 Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport în numele 
tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala;   
 Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal; 
 TVA, cu exceptia TVA nedeductibila, în cazul în care este în mod real si definitive suportat de catre 
beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71(3), lit. a) din Regulamentul (CE) 
nr.1698/2005;  
IMPORTANT!  TVA este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila(persoana fizica, 
grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum siorice entitate capabila sa desfasoare o 
activitate economica) care îndeplineste cumulativ conditiile:   
 nu este înregistrata în scopuri de TVA (platitor de TVA);  
 TVA este nerecuperabila; 
 este suportat în mod real si definitiv de catre aceasta (nu recupereaza  TVA de la bugetul de stat sau din 
alte surse). 
 Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare  asociate contului euro 
APDRP; 
 Contributia în natura; 
 Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc. 
 Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si 
a Studiilor de Fezabilitate; 
 Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;  
Lista investitiilor  si costurilor  neeligibile va respecta  prevederile din Hotarârea de Guvern nr. 224/ 
2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Criterii de selectie a proiectelor: 
 
NR.CRT CRITERIU DE SELECTIE PUNCTAJ 

 
 

 
 

1. 
 
 
 
 
 

Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati 
similare în ultimii 3 ani; 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finantare –Sectiunea C 
– Finantari nerambursabile – solicitate si/ sau obtinute. Se va puncta criteriul 
daca perioada de timp dintre data Notificarii beneficiarului cu privire la platile 
efectuate pentru investitia similara si data depunerii prezentului proiect este mai 
mare de 3 ani. 
Se puncteaza criteriul automat daca solicitantul nu a mai beneficiat desprijin din 
fonduri comunitare pentru activitați similare în ultimii 3 ani. 
Activitati similare înseamna acelasi tip de investitie (ex: a beneficiat deSAPARD 

 



 

11 

 

pentru mestesuguri si aplica si prin FEADR tot pe mestesuguri, atunci nu 
primeste punctaj, iar în cazul în care aplicapentru croitorie pe FEADR, atunci 
primeste punctaj). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. 

Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de 
munca/ 25.000 Euro investiti (valoarea de 25.000 Euro investiti în functie de 
tipul si data înfiintarii solicitantului): 
Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât si pentru micro-întreprinderile în 
functiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel putin un loc de 
munca raportat la 25.000 euro . 
Formula: 
Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca nou 
create<=25000 Euro, proiectul primeste punctaj. 
Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca nou 
create>25000 Euro, proiectul nu primeste punctaj. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate si 
punctul 3.2 pentru solicitantii care completeaza Memoriul justificativ) si pe baza 
formulelor de calcul prezentate.  
Se vor lua în considerare doar locurile de munca nou create, cu norma întreaga 
pentru personalul muncitor -  direct productive 8 și cel mult un loc de munca 
indirect productiv.  
Se vor puncta doar locurile de munca aferente investițiilor suportate din 
cheltuieli eligibile. 
În cazul proiectelor care prevad achizitia de masini/ utilaje care necesita 
conducator – la o masina/ un utilaj se va lua în considerare un om/ schimb 
(conform numarului de schimburi prevazute în SF/ MJ, dar nu mai mult de doua 
schimburi).   

 

 
 
 
 
 
 

3. 

Proiecte care promoveaza activitati meșteșugarești, 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 activitati meșteșugarești, iar în cazul modernizarilor, si în baza 
documentului 15.1, respectiv, declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de 
a desfasura activitatea pentru care se solicita finantarea eliberata de primarul 
localitatii respective (numai pentru PFA/ Întreprindere Familiala/ Întreprindere 
Individuala), doar pentru meseriile traditionale artizanale - pentru 
reprezentantul legal/ beneficiar. 
Activitate  mestesugareasca – vezi definitia din dictionar. 
Se acorda punctaj pentru toti beneficiarii masurii care îsi propun prin proiect 
crearea sau dezvoltarea de activitati meșteșugarești, de artizanat. 
Punctajul se acorda proportional cu ponderea pe care o are valoarea investitiei 
aferenta activitatilor mestesugaresti în valoarea totala eligibila a proiectului.   

 

 
 
 

Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la 
data depunerii proiectelor.  
Verificarea se face în baza actului de identitate pentru: 

 



 

12 

 

 
 
 
 
 
 

4. 

Persoana fizica care declara ca se va autoriza în persoana fizica autorizata sau 
întreprindere individuala. 
Persoana fizica autorizata (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii 
Cererii de Finantare a proiectului;  
Societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica cu vârsta sub 
40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului. 
Întreprindere individuala, întreprinzator persoana fizica cu vârsta sub 40 ani la 
data depunerii Cererii de Finantare a proiectului. 
Medic titular care îsi exercita profesia în cadrul unui cabinet medical individual, 
cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului. 
Medic veterinar cu drept de libera practica, organizat ca PFA si care 
functioneaza în cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu vârsta sub 
40 ani la data depunerii Cererii de Finantare. 
În cazul proiectelor promovate de femei si care se regasesc în formele de 
organizare si conditiile mentionate anterior se acorda punctaj la acest criteriu 
indiferent de vârsta acesteia. 

 
 
 
 
 

5. 

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate) care aplica proiecte ce 
vizeaza activitati non-agricole productive; 
Se acorda punctaj proiectelor care vizeaza activitațile enumerate în secțiunea 
”Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevazute”, la punctului i) și ii)din fișa 
masurii. 
Verificarea încadrarii în categoria activitaților de producție  de bunuri,  se va 
face pe baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de producție de bunuri.  
În cazul proiectelor care prevad activitați complementare, se va acorda punctaj 
la acest criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/ activitațile non – 
agricole de producție de bunuri reprezinta componenta majoritara din punct de 
vedere valoric. 
O micro-întreprindere este considerata nou înfiintata (start-up) daca este 
înfiintata în anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a înregistrat 
activitate pâna în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali. 

 

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

 

 
 
 
 

7. 

Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente pentruproducerea 
energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii 
Punctajul se acorda proportional cu ponderea pe care o are valoarea investitiei 
pentru energie regenerabila în valoarea totala eligibila a proiectului. 
Se vor puncta: 
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui  flux 
tehnologic de producție de bunuri; 
- proiectele care vizeaza achiziționarea echipamentelor de producere a energiei 
din surse regenerabile în vederea dotarii cladirilor în cadrul carora se 
desfașoara/se va desfașura activitatea propusa prin proiect. 

 

8. Proiecte care vizeaza activitati mestesugaresti, de artizanat 10 
9. Proiecte care prevad investitii in energie regenerabila 20 

10. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelasi tip de investitie 10 
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11. Proiect derulat de personae cu varsta sub 40 de ani la data depunerii 
proiectului 

30 

12. Microintreprinderi nou infiintate 20 
13. Proiecte ce vizeza dezvoltarea serviciilor veterinare 10 

 TOTAL 100 
 

Pentru aceasta masura, nu exista punctaj minim.  
 

ATENTIE! Pentru cladirile care sunt utilizate prin contract cu drept de folosinta, achizitionarea de 
echipamente care furnizeaza energie regenerabila este considerate modernizare a cladirii, nu este 
cheltuiala eligibila si nu se puncteaza.  
Selectia se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, în cadrul sumei alocate pe sesiune.  
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:  
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în functie de:  
CD1 – Proiecte care se incadreaza in valoarea medie prevazuta in apel.( se vor clasifica proiectele in 
functie de valoarea sprijinului ).  
CD2- Proiecte care prevad investitii in energie regenerabila in functie de valoarea acesteia ( se vor 
clasifica proiectele de la investitia cea mai mare la cea mai mica ) 
CD3- Proiecte depuse de tineri sub 40 de ani.  
 
ATENTIE!  Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin investitie atât la faza 
de implementare a proiectului cât si în perioada de monitorizare si pentru care a primit punctaj la 
selectie, devin conditii obligatorii. 
În caz ca, la verificarea cererilor de plata, sau în perioada de monitorizare, se  constata ca aceste 
conditii nu se respecta, platile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.  
 
Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face 
dupa aprobarea Raportului final de Selectie de catre Comitetul de selectie, adica cel tarziu la data 
de 19.06.2013. GAL Valea Somesului va notifica în scris si prin intermediul paginii de internet 
www.galvaleasomesului.ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare 
depuse de catre acestia. De asemenea, lista proiectelor depuse, eligibile, selectate sau neselectate 
la finantare va fi disponibila si la sediul GAL Valea Somesului, Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 35, Salaj. 
Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 312 sunt cuprinse în „GHIDUL 
SOLICITANTULUI” – distribuit GRATUIT. Va asteptam la sediul GAL Valea Somesului in  
localitatea Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj, tel: 0784 845 840 pentru informatii  
suplimentare si lamuriri. De asemenea, va informam asupra faptului ca la sediul nostru exista 
variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente 
masurilor lansate.   
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DECLARAṬIE 

 

Subsemnatul ………………………. declar pe propria răspundere că mă angajez să 

raportez către GAL Valea Someṣului toate plăṭile aferente proiectului selectat, plăṭi ce vor fi 

efectuate  de APDRP către mine ca beneficiar. 

Menṭionez că raportarea o voi realiza după primirea de la CRPDRP a “Notificării 

beneficiarului cu privire la confirmarea plăṭii” în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării 

plăṭii. 

 

Data          Semnătura  


