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GAL ASOCIAŢIA TRANSILVANĂ BRAȘOV NORD 

 

 
Completare la ghidul solicitantului pentru  

Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice 
 

Sesiunea apelului de selecţie cu numărul de referinţă  
M313 – 1/13 – 15.05.2013 

 
 
Se finanţează prin Axa LEADER, Măsura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 
Sub-măsura 413– Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale. 

 
1. Data lansării apelului de selecţie: 15 februarie 2013 
2. Data limită de depunere a proiectelor: 15 mai 2013 
3. Proiectele se depun la sediul GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord – Rupea, str 

Republicii, Nr. 124 (în incinta Casei Orăşeneşti de Cultură Rupea), în intervalul orar: 
10:00-14:00. 

4. 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 
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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. 

Sunt vizate 8 proiecte, din care: 

Proiecte cu investiţii în infrastructura recreaţională şi de primire turistică  3 

Proiecte cu investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare 
turistică, amenajare  marcaje/trasee turistice  

3 

Proiecte cu investiţii în dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural  2 
 

5. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului sunt în conformitate cu Ghidului Solicitantului pentru măsura 313 Încurajarea 
activităţilor turistice cu următoarea precizare 
 

PPrrooiieecctteellee  ccaarree  pprreevvăădd  ccoonnssttrruuccțțiiii  șșii//ssaauu  mmoonnttaajj  vvoorr  ffii  îînnssooțțiittee  ddee  ssttuuddiiuull  ddee  ffeezzaabbiilliittaattee  

șșii  pprrooiieeccttuull  tteehhnniicc. 

Toate proiectele vor fi însoțite de adresă de la APIA din care să reiasă Codul unic 
de înregistrare APIA. 
 

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. 
 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

6. Criteriile de selecție ale proiectului aplicate de Comitetul de Selecţie al GAL Asociația 
Transilvană Brașov Nord (ATBN) 

  

SSee  aapplliiccăă  ggrriillaa  ddee  mmaaii  jjooss,,    NNUU  cceeaa  ddiinn  gghhiidduull  mmăăssuurriiii  331133   
Punctarea proiectelor eligibile se va realiza respectând următoarea grilă de selecție 
 

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 - 

http://www.galatbn.ro/
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Criterii de selecție 
Punctaj 

Componentele  
a și b 

Componentele  
c și d 

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

- 40 

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 

 
7. Selecția proiectelor depuse la GAL Asociația Transilvană Brașov Nord (ATBN) 

Procesul de selecție a proiectelor va parcurge următoarele etape: 
- publicarea raportului intermediar de selecție care cuprinde proiecte eligibile selectate, 

proiectele eligibile neselectate, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim, proiecte 
neeligibile și proiecte retrase,  

- primirea și soluționarea contestațiilor,  
- publicarea raportului de soluționare a contestațiilor,  
- publicarea raportului final de selecție, modificat ca urmare a soluționării contestațiilor – 

lista proiectelor selectate pentru finanțare, proiecte eligibile fără finanțare, proiecte care 
nu au îndeplinit puncajul minim, proiecte neeligibile și proiecte retrase.  

 

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 ATBN va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final de selecție va 
fi publicat pe site-ul pe site-ul www.galatbn.ro la sediul GAL și la sediile consiliilor locale membre, 
respectiv la Consiliul Județean Brașov.  
 

Proiectele selectate vor fi depuse de GAL Asiciaţia Transilvană Braşov Nord la Oficiul 
Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (OJPRDP) Brașov. 
 

http://www.galatbn.ro,/
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OJPDRP Brașov verifică conformitatea și eligibilitatea şi, în urma acestei verificări, solicitanţii cu 
proiecte selectate de GAL şi considerate eligibile de reprezentanţii Agenția de Plăți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), sunt invitaţi să închie contratele de finanţare cu APDRP. 
 

8. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate 
Sediul GAL: Str. Republicii, Nr 124 – incinta Casei Orăşeneşti de Cultură, Oraş Rupea, Jud. Braşov 
Birou extern: Str. Apullum, Nr. 3, Municipiul. Braşov 
 
Persoane de contact:  

 Animator comunitar – Magda Dinu, magda.dinu@galatbn.ro, – tel: 0784.298.863 

 Asistent manager – Cristina Ciocan, cristina.ciocan@galatbn.ro – tel 0784.298.864 

 Expert tehnic – Cornel Negrea, cornel.negrea@galatbn.ro, – tel: 0784.298.865 

 Expert tehnic – Luciana Cristea, luciana.cristea@galatbn.ro, – tel: 0784.298.868 
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