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Anunț lansare apel depunere proiecte 
 

 
Data publicării: 10/2012 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:      4 / M312 / 2013 
Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului anunță lansarea, în perioada 01 noiembrie 2013 – 02 decembrie 2013, a sesiunii de cereri de 

proiecte pentru Măsura 312 - „Sprijin pentru crearea  și dezvoltarea de micro - întreprinderi”. 
 
 

 
 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 312 se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Valea Râmnicului în intervalul orar 09:00 - 14:00. 
Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri. 
Procedura de selecție va fi afișată pe site-ul www.galvalearimnicului.ro și la sediul GAL. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de 
proiecte aferentă acestei măsuri este: 02 decembrie  2013, ora 12:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni 
se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Președintele Comitetului de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului va notifica în 
scris și prin intermediul paginii de internet www.galvalearimnicului.ro pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către 
aceștia la sediul GAL. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 312 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de 
internet. Vă așteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Valea Râmnicului  din com. Dumitrești, jud. Vrancea. Sunați la 0040.725.548.320 sau scrieți-ne la 
adresa Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului, Sat. Dumitrești, com. Dumitrești, jud. Vrancea sau galvalearamnicului@gmail.com, pentru a afla 
cum puteți obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului. 

Dosarele pentru accesarea Măsurii 312 trebuie să conțină documente conform  „GHIDUL SOLICITANTULUI" (www.apdrp.ro). 
În cazul proiectelor ce implică lucrări de construcție este obligatoriu ca Studiul de Fezabilitate să fie însoțit de Proiectul Tehnic, ambele depunându-

se la GAL. 
 
Criterii de eligibilitate: 

 Micro-întreprinderile atât cele existente cât și start-up  trebuie să fie înregistrate și să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect, în spațiul rural ; 
 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției ; 
 Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate ; 

Toți beneficiarii au obligația de a completa declarația privind notificarea GAL și să o depună la secretariatul Grupului de Acțiune împreună cu 
proiectul. Nedepunerea sau nerespectarea acestui fapt poate duce la întârzierea evaluării acestuia de către personalul GAL. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi " sunt de 95.130 de Euro (429.892 Lei)  
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 312 este de 95.130 de Euro. 
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.
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 Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deținerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin 

proiect (experiență/cursuri de formare profesională absolvite – cel puțin nivel de inițiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la 
efectuarea ultimei plăți ; 

 Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și acordurile necesare investiției respective ; 
 Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu, necesare investiției ; 
 Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o 

perioadă de cel puțin 10 ani ; 
 Beneficiarul să dovedească posibilitatea de a asigura cofinanțarea proiectului ; 
 Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depășește 

200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitățile din sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali. 
 
Activități neeligibile 

 Activități sprijinite prin măsurile Axei 1 și Axei 2 ale PNDR ; 
 Fabricarea băuturilor alcoolice și a berii ; 
 Fabricarea produselor din tutun ; 
 Fabricarea armamentului și muniției ; 
 Baterea monedelor ; 
 Activități de turism și recreaționale legate de activitatea turistică ; 
 Acțiuni exclusiv de comerț și intermedieri comerciale, cu excepția vânzării de produse obținute din propriul proces productiv ; 
 Intermedieri financiare ; 
 Tranzacții imobiliare ; 
 Cercetare-dezvoltare ; 
 Administrație publică și apărare ; 
 Asigurări sociale din sistemul public ; 
 Jocurile de noroc și pariurile precum și activitățile recreative legate de acestea ; 
 Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale ; 
 Activități de pescuit și/sau acvacultură ; 
 Investiții legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea ; 
 Activități în industria extractivă de produse energetice ; 
 Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în scopul vânzării ; 
 Activități de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obținute din acestea și a combustibililor nucleari ; 
 Restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B și natural din spațiul rural. 
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Cheltuieli neeligibile 

 Impozite și taxe fiscale ; 
 Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie ; 
 Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare ; 
 Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand ; 
 Achiziționarea de teren/clădiri ; 
 Achiziția de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele terților și de mijloace de transport pentru 

persoane, ca și activitate principală ; 
 Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal ; 
 TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real și definitiv suportat de către beneficiari, alții decât persoanele 

neimpozabile, conform art.71 (3), lit. A) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 ; 
 Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP ; 
 Contribuția în natură ; 
 Costurile aferente unui contract de leasing : taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc. 
 Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate ; 
 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente ; 

Cerințele de conformitate pentru ca proiectele să fie declarate eligibile sunt cele aferente procedurilor APDRP (www.apdrp.ro). 
 
Criterii de selecție locală 

a) Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani – 5 puncte 
b) Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiți – 10 puncte 
c) Proiectele care promovează activități meșteșugărești, de artizanat – 5 puncte 
d) Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor – 10 puncte 
e) Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate) – 10 puncte 
f) Proiecte care promovează investiții în surse  de energie regenerabilă – 50 puncte 

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie declarat eligibil este de 15 puncte 
 
Criteriile de departajare pentru proiectele cu același punctaj sunt următoarele: 

 Vor fi selectate proiectele din zona unde rata sărăciei este mai mare; 
 Vor fi  selectate proiecte care vor genera mai multe locuri de muncă. 

Comitetul de selecție este format din: 
 Reprezentanți parteneri privați 5 persoane. 
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Declarație 
 
 

Subsemnatul/a  …………………………………………........................................................,  domiciliat/ă  în  localitatea  …………………………................, 
str. ………………………………..…………………....,  nr.  …..,  bl.  …...,  ap. …...,  et. …..,  sc. …..,  județul  ................................,  codul  poștal …..................,  
posesor/posesoare al/a  actului de identitate ...... seria …..., nr. ................,  CNP  ......................................,    tel. ……………………………………………….. 
în  calitate  de  solicitant  al  finanțării  GAL  Valea  Râmnicului,  pentru  proiectul  cu  titlul  ……………………………………………………………......….. 
………………………………………………………….…………………………………......................................................................... mă angajez ca: 
 După semnarea Contractului de Finanțare, să aduc  la sediul GAL Valea Râmnicului o copie a acestuia,  în termen de 5 zile de  la data 

semnării lui. 
 După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Valea Râmnicului toate plățile aferente proiectului ce vor fi efectuate de APDRP. 

Să realizez această raportare după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plății și în maximum 5 zile lucrătoare de 
la data efectuării plății. 

 Să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului  copie a Declarației de Eșalonare Plăți (depusă odată cu prima Cerere de Plată). 
 Să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului copia Rapoartelor de Progres depuse pe perioada desfășurării proiectului. 
 Mă angajez ca în termen de 5 zile de la survenirea acesteia să aduc la cunoștință GAL Valea Râmnicului orice modificare intervenită în 

derularea contractului. 
Îmi asum  faptul că  în situația  în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 

Data                                                                                                 Semnătura 
 


