
 
 

   

 

Data lansării apelului de selecție: 15 octombrie 2013 
 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M312 – 3/13 – 15.11.2013 
 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea, în perioada 15 
octombrie – 15 noiembrie 2013, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 312. Sprijin pentru 
crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, finanțate 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 15.11.2013, orele 14.00. 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 312 sunt de 340.937 de euro, din care:  
 197.874 de euro pentru activități productive 
 143.063 de euro pentru proiecte de servicii 

 

Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată unui proiect este de 85.000 de euro pentru activități 
productive și 68.000 de euro pentru proiecte de servicii. Valoarea maximă totală a unui proiect nu poate 
depăși 400.000 de euro. 
 

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 312. 
 

MODEL DE DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 
 CĂTRE GAL ATBN 

 
 
Subsemnatul, ____________________________________________________, identificat cu CI 
seria_______, nr. _______, eliberat la data de ________________________, în calitate de reprezentant 
legal al proiectului 
______________________________________________________________________________________, 
mă angajez ca, în cazul în care proiectul depus va fi selectat, să raportez către GAL Asociația Transilvană 
Brașov Nord toate plățile aferente proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP către organizația pe care o 
reprezint.  
Mă angajez că voi realiza raportarea menționată după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu 
privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății.   
 
Reprezentant legal 
Nume și prenume: 
Semnătura: 
Data: 
 
Comitetul de Selecție a proiectelor este compus din 11 membri, dintre care 4 aparțin sectorului public, 4 
sectorului privat și 3 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. 

http://www.galatbn.ro/


 
 

   

 

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. Documente 
pentru terenurile și clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile; 4. Certificat de 
urbanism/autorizație de construire; 5.Clasarea notificării/decizia etapei de evaluare inițială/decizia etapei 
de încadrare/acord de mediu/aviz Natura 2000; 6. Documente care dovedesc capacitatea de co-finanțare 
și identificarea financiară; 7. Certificate de atestare fiscală/graficul de eșalonare a datoriilor, daca e cazul; 
8. Avize și autorizații sanitare și sanitar-veterinare; 9. Actul constitutiv al societății cooperative 
meșteșugărești/de consum; 10. Certificat ORC, declaratie privind deschiderea punctului de lucru în mediul 
rural, declaratie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor; 11. Certificat de înregistrare ORC/ 
certificate înregistrare registrul unic al cabinetelor medicale umane/veterinare; 12. Raportul asupra 
utilizării programelor de finanţare nerambursabilă; 13. Angajament pentru persoanele fizice că se vor 
autoriza ca PFA; 14. Copie după diploma de studii/ dovada deținerii de aptitudini 
manageriale/marketing; cartea de meșteșugar; declarație pe propria răspundere; 15. Declarație pe 
proprie răspunedere de neîncadrare în categoria de “firmă în dificultate”; 16. Declarație privind ajutoarele 
de stat și regula de minimis; 17. Precontract (CAEN 0161, 7731) care să ateste prestarea serviciilor de 
mecanizare; 18. Adeverință de înregistrare la APIA; 19. Alte documente justificative. 
 
Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în 
ghidul solicitantului aferent măsurii 312 elaborat de APDRP, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro. Solicitanții 
vor utiliza ghidul și cererea de finanțare în vigoare la data lansării Apelului de selecție de către GAL. 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1. 

Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activități similare în 
ultimii 3 ani 
 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanţare –  Secţiunea C – 
Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute. 
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data Notificării beneficiarului cu 
privire la plăţile efectuate pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect 
este mai mare de 3 ani. 
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din fonduri 
comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani. 
Activităţi similare înseamnă acelaşi tip de investiţie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru 
meşteşuguri şi aplică şi prin FEADR tot pe meşteşuguri, atunci nu primeşte punctaj, iar în 
cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte punctaj). 

5 

2. 

Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de 
muncă/25.000 de euro investiți (valoarea de 25.000 de euro în funcție de tipul 
și data înființării solicitantului) 
 

Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât şi pentru microîntreprinderile în funcţiune, 
punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin un loc de muncă raportat la 
25.000 euro . 
Formula: 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create<=25000 
Euro, proiectul primeşte punctaj. 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă 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 Fezabilitate şi punctul 3.2 pentru 

5 
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Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

solicitanţii care completează Memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul 
prezentate. 
Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu norma întreaga pentru 
personalul muncitor - direct productiv8 și cel mult un loc de muncă indirect productiv. 
Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor suportate din cheltuieli 
eligibile. 
În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de maşini/ utilaje care necesită conducător - la 
o maşină/ un utilaj se va lua în considerare un om/ schimb (conform numărului de 
schimburi prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două schimburi). 

3. 

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate) care aplică proiecte ce vizează 
activități non-agricole productive 
 

Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile enumerate în secțiunea ”Domeniul 
de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la punctului i)9 și ii)10 din fișa măsurii. 
Verificarea încadrării în categoria activităților de producție de bunuri, se va face pe baza 
Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de producție de bunuri. 
În cazul proiectelor care prevăd activități complementare, se va acorda punctaj la acest 
criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/activitățile non – agricole de 
producție de bunuri reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric. 
O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în 
anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul 
depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali. 

25 

4. 
Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor 
medicale 

5 

 Criterii de selecție locală  

5. 

CS GAL 1 Proiectele care promovează activități meșteșugărești, de artizanat 
 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat 
în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ  (descrierea proiectului) şi se aplică pentru 
proiectele care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, iar în 
cazul modernizărilor, şi în baza documentului 15.1, respectiv, declaraţia de notorietate 
cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită finanţarea 
eliberată de primarul localităţii respective (numai pentru PFA/ Întreprindere Familială/ 
Întreprindere Individuală), doar pentru meseriile tradiţionale artizanale - pentru 
reprezentantul legal/ beneficiar. 
Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar. 
Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin proiect crearea sau 
dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, de artizanat. 
Punctajul se acordă indiferent de ponderea pe care o are valoarea investiţiei aferentă 
activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului 

16 

6. 

CS GAL 2 Proiecte ce vizează achiziționarea de echipamente pentru producerea 
energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii 
 

Se va acorda punctaj tuturor proiectelor care conțin astfel de investiții, indiferent 
dacă sunt activități productive sau de servicii. 

24 

7. 

CS GAL 3 Proiectele derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data 
depunerii proiectelor 
 

Verificarea se face în baza actului de identitate pentru: 
Persoană fizică care declară că se va autoriza în persoana fizică autorizată sau 
întreprindere individuală. 

20 



 
 

   

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de 
Finanţare a proiectului; 
Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la 
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Medic titular care îşi exercită 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 liberă practică, organizat ca PFA şi care funcţionează 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 regăsesc în formele de organizare şi 
condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta 
acesteia. 

 TOTAL 100 

Punctaj minim: 25 de puncte 
 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a 
proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor 
exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, selectia acestora se va face în funcție de următoarele 
criterii: 
  

1. Proiecte cu reprezentanți legali tineri (până în 40 de ani) 
2. Proiecte care includ investiții de mediu  
3. Proiectele cu o perioadă mai mică de implementare 

 
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 312 puteți afla în intervalul orar 08.00 – 14.00, 
la sediul GAL din str. Republicii nr. 124 şi la următoarele date de contact: magda.dinu@galatbn.ro sau 
telefon – 0784298863; cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon – 0784298864; cornel.negrea@galatbn.ro 
sau telefon – 0784298865; luciana.cristea@galatbn.ro sau telefon – 0784298868. 
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