
 

   

Data prelungirii apelului de selecție: 9 aprilie 2013 
 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M313 – 1/13 – 15.05.2013 
 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță prelungirea până la data 
de 15 mai 2013 a apelului de selecție a celei de-a treia sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 313. 
Încurajarea activităților turistice, finanțată prin Axa IV Leader, Măsura 41 Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală. 
 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până 
vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 15.05.2013, orele 14.00. 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 313 sunt de 650.250 de euro, acestea fiind alocate conform tabelului 
de mai jos: 
 

Componenta 
Nr. de proiecte 

prevăzute 
Cost total mediu/proiect 

(inclusiv cofinanțarea privată) – euro  
Contribuţia publică 

nerambursabilă - euro - 

a) și b) 3 124.706,00 330.250,00 

c) 3 100.000,00 300.000,00 

d) 2 10.000,00 20.000,00 
  

Valoarea publică maximă a unui proiect nu va depăși cu mai mult de 50% valoarea medie a proiectelor 
pe această măsură, GAL-ul având, astfel, posibilitatea de a realiza numărul de proiecte prevăzute în 
strategia de dezvoltare locală. 
 

În situația în care numărul de proiecte depuse pe fiecare componentă depășește alocarea financiară, 

selecția se va face astfel:  concurența va fi între proiectele aferente aceleiași alocări financiare. Astfel, 

dacă vor exista 4 proiecte (conforme, eligibile și care au îndeplinit punctajul minim) care vizează 

investiții în agroturism, a cărora valoare totală depășește alocarea financiară, proiectul cu punctajul cel 

mai mic nu va fi selectat. Pe de altă parte, dacă în cadrul componentei c) vor fi depuse 3 proiecte, care nu 

depășesc alocarea financiară, toate cele 3 proiecte (conforme, eligibile și care au îndeplinit punctajul 

minim) vor fi selectate, chiar dacă punctajul acestora va fi mai mic decât punctajul obținut de proiectul 

depus în cadrul componentei a) și care nu s-a încadrat în alocarea financiară. 

 

Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi 
efectuate de APDRP către Beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării 
beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. 
Declarația va fi anexată la dosarul cererii de finanțare, în original, conform modelului disponibil pe site-
ul www.galatbn.ro, la secțiunea Apeluri de proiecte/măsura 313. 
 

Comitetul de Selecție a proiectelor este compus din 11 membri, dintre care 4 aparținând sectorului public, 
5 sectorului privat și 2 societății civile. 9 dintre membri provin din mediul rural, iar 2 din mediul urban. 
 

Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea raportului de selecție, 
primirea și soluționarea contestațiilor, publicarea raportului de soluționare a contestațiilor, publicarea 
raportului final de selecție, modificat ca urmare a soluționării contestațiilor. 
 

Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul împreună cu cererea de finanțare:  
1. Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic/Memoriu justificativ; 2.Situaţiile financiare; 3.Certificat de 
urbanism/autorizație de construire/avizul faza SF privind respectarea criteriului de încadrare în specificul 
arhitectural local; 4 Pentru comune şi ADI-uri inventarul domeniului public/privat; Pentru ONG/Micro-
întreprinderi/Persoane fizice documente care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra 

http://www.galatbn.ro/


 

   

clădirii/terenului unde va fi realizată investiția; 5.Clasarea notificării/decizia etapei de evaluare 
inițială/decizia etapei de încadrare/acord de mediu/aviz Natura 2000; 6.Avize și autorizații sanitare și 
sanitar-veterinare;  7. Pentru comune şi ADI – HCL pentru instrumentarea proiectului; Pentru ONG-uri: 
declaraţie pe propria răspundere referitoare la instrumentarea proiectului. 8.Certificat de înregistrare 
fiscală, Certificat ORC, Angajament pentru persoanele fizice; 9. Actele constitutive pentru ONG/ADI-
uri/pentru societăți meșteșugărești/de consum care au prevăzute activități ce vizează turismul rural. 
10.Certificat constatator ORC; 11.Declarație privind încadrarea în categoria 
microîntreprinderilor;12.Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă; 
13.Documente care dovedesc capacitatea de co-finanțare și identificarea financiară; 14.Certificate de 
atestare fiscală/graficul de eșalonare a datoriilor, daca e cazul; 15.Declarație privind neîncadrarea în 
categoria „firme în dificultate”; 16. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat 
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT); 17.Certificat de clasificare eliberat de MDRT; 
18.Copie după diploma de studii/ certificat de formare profesională; 19. Pentru investiţiile în agroturism - 
document eliberat de APIA din care să reiasă înscrierea în registrul fermelor, pentru exploataţii egale sau 
mai mari de 1 hectar /Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploataţii mai mici de 1 
hectar; 20.Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis; 21.Pentru investiţiile din cadrul componentelor c) şi d), 
adeverinţe eliberate de primăriile din zona omogenă respectivă, privind activităţile/ investiţiile realizate în 
turism; 22.Hotărâre de Consiliu Județean prin care se aprobă strategia județeană, însoțită de extras care să 
ateste că investiția se încadrează în această strategie/Adresă emisă de un GAL autorizat care să confirme 
că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală (tip LEADER)/Document care atestă 
instituirea regimului de arie protejată (lege, Hotărâre de Guvern, Hotărâri ale Consiliilor Județene sau 
locale, etc.), însoțit de Protocol de colaborare pentru promovarea ariilor naturale protejate; 
23.Precontracte încheiate cu diferiți organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - 
tradiționale pentru turiști; 24.Angajament că la momentul finalizării investiției, beneficiarul va domicilia 
permanent în locația/gospodăria în care s-a înființat agropensiunea. 25. Alte documente justificative 
 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în 
ghidul solicitantului aferent măsurii 313 elaborat de APDRP, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro.  
 

Criterii de selecție 
Punctaj 

Componentele  
a și b 

Componentele  
c și d 

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri 
comunitare pentru investiții similare în ultimii 3 ani 

5 - 

CS GAL Proiecte din zone cu potențial ridicat, dar care nu sunt 
suficient dezvoltate din acest punct de vedere 

25 - 

Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un 
loc de muncă/25.000 de euro investiți 

5 - 

CS GAL Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta de până în 40 
de ani la data depunerii proiectului 

15 - 

Proiecte de investiții în activități recreaționale 13 - 

CS GAL Proiecte ce au în componență și investiții de producere a 
energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării 
activității turistice 

12 - 

CS GAL Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea 
și promovarea culturii tradiționale 

10 - 

Proiecte de investiții în agroturism 15 - 

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel - 40 

http://www.apdrp.ro/


 

   

Criterii de selecție 
Punctaj 

Componentele  
a și b 

Componentele  
c și d 

național/regional/județean sau local (de tip LEADER) 

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puțin 3 
comune în care există minimum 15 acțiuni/investiții în turism 

- 30 

Proiecte care contribuie la promovarea tradițiilor culturale - 30 

TOTAL 100 100 

 
Punctaj minim: 20 de puncte 
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 
aprobarea Raportului final de selecție de către managerul general al GAL ATBN, în termen de maxim 90 de 
zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de selecție. GAL va notifica în scris solicitanții asupra 
rezultatelor selecției. Raportul final de selecție va fi publicat pe site-ul www.galatbn.ro și la sediul GAL  
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 313 puteți afla la sediul GAL din str. Republicii 
nr. 124 sau la următoarele date de contact:  

- luciana.cristea@galatbn.ro sau telefon – 0784298868; 
- magda.dinu@galatbn.ro sau telefon – 0784298863; 
- cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon – 0784298864; 
- cornel.negrea@galatbn.ro  sau telefon – 0784298865. 
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