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ANUNŢ – LANSARE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE 

MĂSURA 41.312 - ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI A GAL STEFAN CEL MARE 
Data publicării: 17 decembrie  2013  

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr. 2 din cadrul apelului 3/decembrie 2013 (Masura 41. 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi”) 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare anunţă lansarea  SESIUNII 2 A APELULUI 3 DIN 2013/decembrie DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

PENTRU MĂSURA 41. 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”) Apelul de selecţie în varianta simplificata si detaliată pentru măsura 

enunţata şi Fişa Măsurii sunt  publicate pe site-ul GAL-ului:  www.galstefancelmare.ro si sa ve gasi pe suport hartie si CD/DVD la sediul GAL, sat Aroneanu, 

com.Aroneanu jud.Iasi 

Data lansarii apelului: 17 decembrie 2013       Data limita de depunere a proiectelor: 17 ianuarie 2014 ora 15.00 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni/Măsura 41.312 – 461.982 Euro.  

Valoarea minima nerambursabilă finanţată/proiect: 5.000 euro  

Valoarea maxima nerambursabilă finanţată/proiect: 200.000 euro             Valoarea totala eligibilă a unui proiect este de 400.000 Euro;  valoarea totală a proiectului 

(eligibilă + neeligibilă) poate depăşi  400.000 euro. 

Solicitanţi eligibili: 

Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră 

de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro); Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la 

data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere.  

Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională):  70% pentru proiectele generatoare de profit; 85% pentru proiecte ce prevăd producţie de bunuri (se aplică 

numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri). 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.312 se va face la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Stefan cel Mare  sat Aroneanu comuna Aroneanu judetul Iasi 

săptămânal în fiecare zi de luni -vineri în intervalul orar 09:00 – 15:00.  

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent măsurii  312 din cadrul PNDR, 

disponibil în format electronic pe site-ul APDRP http://www.apdrp.ro/ şi criteriile de selecţie ale Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare din fişa măsurii 

disponibile în format electronic pe site-ul www.galstefancelmare.ro .   

Modelul de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Ştefan Cel Mare toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de 

APDRP către beneficiar se află pe site-ul www.galstefancelmare.ro sau la sediul asociaţiei din sat Aroneanu comuna Aroneanu jud.Iasi. 
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Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de selecţie a Asociaţiei  Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare:  

Criterii de selectie preluate din  ghidului solicitantului aferent masurii 312 

1. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani - 5 pct. 

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): 0 pct. 

3. Proiecte care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat..0 pct. 

4. Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la data depunerii proiectelor.-20 pct. 

5. Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte ce vizează activităţi non-agricole productive- 25 pct. 

6. Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale;-0 pct. 

7. Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii-max. 20 pct. 

Criterii de selectie locale 

  8. Investiţia propusă prin proiect să fie amplasată pe teritoriul GAL Ştefan cel Mare- 0 pct. 

9. Administratorul, reprezentantul legal al proiectului să aibă mai putin de 40 ani, viitorul intreprinzator al PFA si Intreprinderii Individuale – 0 puncte (criteriu comun cu 

criteriul 4) 

10. Beneficiarul să facă parte dintr-o formă asociativă- 30 pct 

11. Proiectele depuse să utilizeze energie regenerabilă – 0 pct. –criteriu comun cu criteriul 7 

Criteriile de departajare a proiectelor eligibile stabilite in AGA din 24.10.2013 sunt urmatoarele: 

Punctaj minim pentru această măsură: 35 de puncte. Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate pe sesiune. Criterii de 

departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: In cazul proiectelor cu punctaje egale, va fi favorizat acel proiect care are incluse măsuri de reducere a 

emisiilor poluante sau de utilizare a energiei regenerabile. Daca nici acest criteriu nu poate departaja proiectul, va fi favorizat proiectul al carui beneficiar este membru al 

unei asociatii de producatori sau al altei forme de asociere recunoscute legal. 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare va respecta procedura de selecţie în conformitate cu Planul de Dezvoltare Locală, ghidul aferent măsurii 

4.1 şi 431.2, afişate pe www.galstefancelmare.ro , cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru masura 41, versiunea 06 din 27 noiembrie 2013 si Manualul de 

Procedură pentru implementarea M41 - noiembrie 2013. 

Rapoartele de selecţie ce se vor încheia la finalizarea perioadei apelurilor de selecţie vor fi postate pe site-ul  GAL-ului  Ştefan cel Mare, la sediile Consiliilor Judeţene 

Iaşi şi Vaslui şi, de asemenea, la sediile unităţilor administrativ-teritoriale membre ale GAL-ului. GAL-ul va trimite solicitantilor notificari asupra rezultatului evaluarii si 

selectiei pe data de 31 ianuarie 2014,  transmiterea se va realiza cu confirmare de primire sau va fi predata personal – cu semnatura de primire din partea potentialului 

beneficiar. 

http://www.galstefancelmare.ro/
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Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura Asociaţiei  Grupul de Acţiune 

Locală Ştefan cel Mare. Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după soluţionarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 

10 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.  

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CE TREBUIE DEPUSE DE CĂTRE SOLICITANT ODATĂ CU DEPUNEREA PROIECTULUI: 
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii 

si/sau montaj 

2. Situatiile financiare (bilant formular 10, cont de profit si pierderi formular 20 si formularele 30 si 40, precedente anului depunerii proiectului inregistrate la 

Administratia Financiara /insotite de confirmare depunere (cu sumele de control) emisa de Oficiul Registrului Comertului in care rezultatul operational (rezultatul de 

exploatare din bilant) sa nu fie negativ. Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare sau pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi 

individuale si intreprinderi familiale: 

• Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara/ insotita de confirmare depunere emisa de 

Oficiul Registrului Comertului in care rezultatul brut obtinut anual sa nu fie negativ; sau 

• Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara/ insotita de confirmare depunere emisa de Oficiul Registrului Comertului in cazul solicitantilor care nu 

au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului; 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. 

3. Documente pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile : 

• Actul de proprietate asupra terenului sau alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere, 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; si, in cazul dreptului de 

folosinta prin concesionare, adresa emisa de concedent care sa specific daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea, si daca da, 

sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui process; si pentru cladiri: 

• Document care sa ateste dreptul de proprietate asupra cladirii sau alt document incheiat la 

notariat care sa certifice dreptul de folosinta asupra cladirii: contract de inchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru cladirea in care 

se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, numai in cazul in care proiectul se refera la dotarea/achizitionarea de 

echipamente/utilaje, amenajarea cladirii in aceasta situatie fiind considerata cheltuiala neeligibila; si, in cazul dreptului de folosinta prin concesionare, adresa emisa de 

concedent care sa specific daca pentru cladirea concesionata exista solicitari privind retrocedarea. 

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 Ghidul solicitantului. 
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5. Clasarea notificarii sau Adresa de negatie sau Decizia etapei de incadrare care sa precizeze ca „proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii 

de evaluare adecvata si nu se supune evaluarii impactului asupra mediului” sau Acord de mediu 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) si 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 de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, în 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 de finantare si Contractul de credit vizat de banca, în cazul cofinantarii prin 

linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansarii licitatiei de proiecte, deschis la o banca; 

e) Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii 

6.2. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent 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 in 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, in raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (dupa caz), pentru obligatiile de plata catre bugetul local (numai in cazul 

in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor)Aceste certificate trebuie sa ateste lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale, restante. 

7.2 Graficul de esalonare a datoriilor, in cazul in care aceasta esalonare a fost acordata; 

8. 

8.1 Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu 

proiectul verificat de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in 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. 
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9. Pentru unitatile care se modernizeaza si se supun autorizarii/avizarii conform legislatiei in vigoare: 

9.1 Autorizaţie sanitara/ Notificarea de constatare a conformitaţii unitaţii cu legislaţia sanitara, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare si/sau; 

9.2 Autorizatie sanitara veterinara / Dovada Inregistrarii pentru siguranta alimentelor /Notificare de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si 

siguranta alimentelor, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare; si 

9.3 Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare. 

10. Actul constitutiv al societatii cooperative mestesugaresti/de consum 

11.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul arecodul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, 

existenta punctului de lucru in spatiul rural (daca este cazul) si ca nu se afla in 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 isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, cand va indeplinii 

conditiile, conform legislatiei in vigoare (pentru investitii noi, daca este cazul);si 

11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform legii. 

12.1. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare 

sau; 

12.2 Certificat de inregistrare in 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) intocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila in ultimii trei ani, pentru aceleasi tipuri de investitii 

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. 

15. 

15.1 Copie dupa diploma de studii/ dovada detinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau in 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 car va prezenta document care sa certifice 

pozitia in societate - carte de munca, actionar) certificat sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificat de absolvire a unei forme 

de pregatire profesionala organizata in conditiile legii, in vigoare la data eliberarii acestuia, cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului), declaratie de 

notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita finantarea eliberata de primarul localitatii respective (numai pentru PFA/Intreprindere 

familiala/Intreprindere individuala, doar pentru meseriile traditionale artizanale - pentru reprezentantul legal/beneficiar; sau 

15.2 Declaratie pe propria raspundere in 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 in societate- carte de munca, actionar- vor urma 

un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului. 
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16. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria <<firma in dificultate >> dupa caz , semnata de persoana autorizata sa 

reprezinte intreprinderea, conform legii. Declaratia va fi data de toti solicitantii cu exceptia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor 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. 

18. Pentru proiectele aferente codurilor CAEN 11- Fabricarea bauturilor sau 1107- productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape 

îmbuteliate: 

• Licenta de fabricatie (pentru modernizari) sau 

• Declaratie pe propria raspundere ca va obtine licenta de fabricatie la punerea în functiune a investitiei/activitatii. 

19. Pentru proiectele aferente codurilor CAEN 0161 si 7731, Precontract care sa ateste prestarea serviciilor de mecanizare; 

20. Alte documente justificative –pentru criteriile de selectie locale Criteriul 7 criteriu comun cu 11 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. Proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de producţie de bunuri; proiectele care vizează 

achiziţionarea echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul cărora se desfăşoară/se va desfăşura activitatea propusă 

prin proiect - Proiectul va fi punctat dacă solicitantul va descrie în SF/ Memoriu justificativ / PTH (proiect tehnic) faptul că proiectul include masuri de reducere a 

emisiilor poluante sau de utilizare a energiei regenerabile sau alte acţiuni de protecţie a mediului. Se va indica în bugetul totalizator suma alocată acţiunii/acţiunilor de de 

reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a energiei regenerabile sau alte acţiuni de protecţie a  mediului În cazul în care în SF/Memoriu justificativ / PTH nu sunt 

descrise acţiunile de reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a energiei regenerabile sau alte acţiuni de protecţie a mediului şi nu sunt corelate cu bugetul totalizator, 

proiectul va primi zero puncte la acest criteriu. 

21. Alte documente justificative –pentru criteriile de selectie locale Criteriul 10 - Beneficiarii să facă parte dintr-o formă asociativă, parteneriate, etc –Document care 

atesta ca solicitantul este înregistrat într-o forma asociativa recunoscuta conform legislaţiei nationale în vigoare 

ATENTIE! Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii Cererii de finantare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu 

legislatia în vigoare. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine la sediul Asociaţiei  Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare sat Aroneanu comun Aroneanu jud.Iasi sau  

email: contact@galstefancelmare.ro  sau telefon 0729356262; 0754565147. 

mailto:contact@galstefancelmare.ro

