
     
 

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER 

Contract de finanţare Nr. C4312011071560008/12.01.2012 
 

 Data publicării: 19.09.2012  
 

APEL DE SELECŢIE Măsura 41-312L 
 

SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE  
MICROINTREPRINDERI 

 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41-312 L-1/12  
 
 
Asociaţia Alutus Régió Egyesület anunţă lansarea, în perioada 19.09.2012 – 
18.10.2012, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 41-312 L  
 

Data lansării apelului de selecţie: 19.09.2012  
 
Data limită de depunere a proiectelor: 18.10.2012  
 
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea 

proiectelor pentru Măsura 41-312 L se va face la birourile Asociaţiei Alutus Régió 
Egyesület, din localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, et. I, cam. 4, şi 
localitatea Bodoc, nr. 65 în zilele lucrătoare în intervalul orar 09:00 – 15:00.  

 
Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 

pentru finanţarea unui proiect:  
-   Fondul disponibil pentru Măsura 41-312 L este de 95.922 Euro  
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui 

proiect este de 15.987 Euro.  
-   Intensitatea sprijinului este de 70% , respectiv 85% în cazul în care 

proiectele prevăd activităţi de producţie de bunuri 



 
 
MODALITATEA DE ANUNŢARE A REZULTATULUI  PROCESULUI DE 
SELECŢIE A PROIECTELOR se desfăşoară conform conform Regulamentului 
privind procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor publicat pe pagina de web 
http://www.alutusregio.ro/images/files/pdfs/regulament.pdf  
 
 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE NECESARE DEPUNERII 
PROIECTELOR 
Proiectele se vor întocmi în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului 
aferent Măsurii 312 disponibile pe site-ul www.apdrp.ro  
 
 
CERINŢE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE 
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 
eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului solicitantului aferent Măsurii 312 şi ale 
Planului de Dezvoltare Locală (PDL) al Asociaţiei Alutus Régió Egyesület. 
 
PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 
Selecţia proiectelor se va realiza conform conform Regulamentului privind 
procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor publicat pe pagina de web 
http://www.alutusregio.ro/images/files/pdfs/regulament.pdf  
 
 
Criterii de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu: 
 
Măsura 312 – SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE 
MICRO-INTREPRINDERI 
 
CRITERII DE SELECŢIE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI 
NR.CRT. CRITERII DE SELECŢIE  PUNCTAJ 

1. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare 
pentru activitãţi similare în ultimii 3 ani;  
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de 
Finanţare – Secţiunea C – Finanţãri nerambursabile – 
solicitate şi/ sau obţinute.  
Se va puncta criteriul dacã perioada de timp dintre 
data Notificãrii beneficiarului cu privire la plãţile 
efectuate pentru investiţia similarã şi data depunerii 
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prezentului proiect este mai mare de 3 ani.  
Se puncteazã criteriul automat dacã solicitantul nu a 
mai beneficiat de sprijin din fonduri comunitare 
pentru activitãţi similare în ultimii 3 ani.  
Activitãţi similare înseamnã acelaşi tip de investiţie 
(ex: a beneficiat de SAPARD pentru meşteşuguri şi 
aplicã şi prin FEADR tot pe meşteşuguri, atunci nu 
primeşte punctaj, iar în cazul în care aplicã pentru 
croitorie pe FEADR, atunci primeşte punctaj). 

2. Proiectele care prin activitatea propusã creeazã 
mai mult de un loc de muncã/ 25.000 Euro investiţi 
(valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi 
data înfiinţãrii solicitantului):  
Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât şi pentru 
micro- întreprinderile în funcţiune, punctarea acestui 
criteriu se va face prin crearea a cel puţin un loc de 
muncã raportat la 25.000 euro.  
Formula:  
Dacã valoarea ajutorului nerambursabil/ numãr locuri 
de muncã nou create<=25000 Euro, proiectul primeşte 
punctaj.  
Dacã valoarea ajutorului nerambursabil/ numãr locuri 
de muncã 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 10 Fezabilitate 
şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completeazã 
Memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul 
prezentate.  
Se vor lua în considerare doar locurile de muncã nou 
create, cu norma întreaga pentru personalul muncitor -
direct productiv şi cel mult un loc de muncã indirect 
productiv.  
Se vor puncta doar locurile de muncã aferente 
investiţiilor suportate din cheltuieli eligibile. 
În cazul proiectelor care prevãd achiziţia de maşini/ 
utilaje care necesitã conducãtor - la o maşinã/ un utilaj 
se va lua în considerare un om/ schimb (conform 
numãrului de schimburi prevãzute în SF/ MJ, dar nu 
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mai mult de douã schimburi). 
3. Proiecte care promoveazã activitãţi 

meşteşugãreşti, de artizanat.  
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacã acest 
lucru este prezent şi demonstrat în Studiul de 
Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea 
proiectului) şi se aplicã pentru proiectele care-şi 
propun crearea sau dezvoltarea de activitãţi 
meşteşugãreşti, iar în cazul modernizãrilor, şi în baza 
documentului 15.1, respectiv, declaraţia de notorietate 
cu privire la abilitatea de a desfãşura activitatea pentru 
care se solicitã finanţarea eliberatã de primarul 
localitãţii respective (numai pentru PFA/ Întreprindere 
Familialã/ Întreprindere Individualã), doar pentru 
meseriile tradiţionale artizanale - pentru 
reprezentantul legal/ beneficiar.  
Activitate meşteşugãreascã – vezi definiţia din 
dicţionar.  
Se acordã punctaj pentru toţi beneficiarii mãsurii care 
îşi propun prin proiect crearea sau dezvoltarea de 
activitãþi meşteşugãreşti, de artizanat.  
Punctajul se acordã proporţional cu ponderea pe care 
o are valoarea investiţiei aferentã activitãţilor 
meşteşugãreşti în valoarea totalã eligibilã a 
proiectului. 

Maxim 
10 
 

4. Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstã pânã în 
40 de ani la data depunerii proiectelor.  
Verificarea se face în baza actului de identitate pentru:  
Persoanã fizicã care declarã cã se va autoriza în 
persoana fizicã autorizatã sau întreprindere 
individualã.  
Persoanã fizicã autorizatã (PFA), cu vârsta sub 40 de 
ani la data depunerii Cererii de Finanţare a 
proiectului;  
Societate cu rãspundere limitatã, cu asociat unic 
persoanã fizicã cu vârsta sub 40 ani la data depunerii 
Cererii de Finanţare a proiectului. 
Întreprindere individualã, întreprinzãtor persoanã 
fizicã cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de 
Finanţare a proiectului.  
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Medic titular care îşi exercitã 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 liberã practicã, organizat 
ca PFA şi care funcţioneazã 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 
regãsesc în formele de organizare şi condiţiile 
menţionate anterior se acordã punctaj la acest criteriu 
indiferent de vârsta acesteia. 

5. Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) 
care aplicã proiecte ce vizeazã activitãţi non-
agricole productive;  
Se acordã punctaj proiectelor care vizeazã activitãţile 
enumerate în secţiunea ”Domeniul de aplicabilitate şi 
acţiuni prevãzute”, la punctului i)9 şi ii)10 din fişa 
mãsurii.  
Verificarea încadrãrii în categoria activitãţilor de 
producţie de bunuri, se va face pe baza Anexei 9 B - 
Lista codurilor CAEN de producţie de bunuri.  
În cazul proiectelor care prevãd activitãţi 
complementare, se va acorda punctaj la acest criteriu 
de selecţie doar în situaţia în care activitatea/ 
activitãţile non – agricole de producţie de bunuri 
reprezintã componenta majoritarã din punct de vedere 
valoric.  
O micro-întreprindere este consideratã nou înfiinţatã 
(start-up) dacã este înfiinţatã în anul depunerii Cererii 
de Finanţare sau dacã nu a înregistrat activitate pânã 
în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 
ani fiscali. 
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6. Proiecte ce vizeazã dezvoltarea serviciilor sanitar-
veterinare sau a serviciilor medicale; 
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7. Proiecte ce vizeazã achiziţionarea de echipamente 
pentru producerea energiei din alte surse 
regenerabile decât biocombustibilii  
Punctajul se acordã proporţional cu ponderea pe care 
o are valoarea investiţiei pentru energie regenerabilã 
în valoarea totalã eligibilã a proiectului.  

Maxim 
5 
 
 
 
 



Se vor puncta:  
-proiectele care propun utilizarea energiei 
regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de 
producţie de bunuri;  
-proiectele care vizeazã achizi.ionarea echipamentelor 
de producere a energiei din surse regenerabile în 
vederea dotãrii clãdirilor în cadrul cãrora se 
desfãşoarã/se va desfãşura activitatea propusã prin 
proiect. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CRITERII DE SELECŢIE DIN PDL 

 

8. Obiectivul specific al acţiunii integrează probleme 
de mediu. 
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9. Micro-întreprinderi nou înfinţate (start-up-uri-
vezi dicţionar) 

- Micro-întreprinderi nou înfinţate (start-up),cu 
excepţia celor ce îşi propun servicii de 
mecanizare (cod CAEN 0161.7731) 

- Micro-întreprinderi nou înfinţate (start-up), ce 
îşi propun investiţii în servicii de mecanizare 
(cod CAEN 0161.7731) 

O micro-întreprindere este consideratã nou înfiinţatã 
(start-up) dacã este înfiinţatã în anul depunerii Cererii 
de Finanţare sau dacã nu a înregistrat activitate pânã 
în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 
ani fiscali. 

Maxim 
5 
 
5 
 
 
2 

 TOTAL 100 
 
 
IMPORTANT! Pentru Măsura 41-312L „ SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI 
DEZVOLTAREA DE MICRO-INTREPRINDERI  ” punctajul minim este de 60 
puncte.  
 
DATA ŞI MODUL DE ANUNŢARE A REZULTATELOR 
 

Data anunţării rezultatelor de selectare intermediare: în termen de 20 de 
zile de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor. 

Raportul de selecţie va fi publicat pe pagina web www.alutusregio.ro 



şi afişat la birourile Asociaţiei Alutus Régió Egyesület,  solicitanţii fiind notificaţi 
şi în scris.  

Data limită de depunere a contestaţiilor: în termen de 5 zile lucrătoare de 
la primirea notificării despre rezultat.   

Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: în termen de 15 zile lucrătoare 
de la înregistrarea contestaţiei.   
 
DATE DE CONTACT ALE GAL ALUTUS RÉGIÓ EGYESÜLET UNDE 
SOLICITANŢII POT OBŢINE INFORMAŢII DETALIATE: în birourile 
Asociaţiei Alutus Régió Egyesület  din localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, 
et. I, cam. 4, şi localitatea Bodoc, nr. 65, la nr. de telefon 0733-009040 şi la pagina 
web www.alutusregio.ro 
 
 
 
 
 
 
 


