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GAL ASOCIAŢIA TRANSILVANĂ BRAȘOV NORD 

 
Completare la ghidul solicitantului pentru  

Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 
Sesiunea apelului de selecţie cu numărul de referinţă  

M312 – 1/12 – 7.12.2012 
 

Se finanţează prin Axa LEADER, Măsura 41 – Implementarea Planului de Dezvoltare Locală a 
Zonei de Nord a Judeţului Braşov,  
Sub-măsura 413– Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale. 

 
1. Data lansării apelului de selecţie: 7 noiembrie 2012 
2. Data limită de depunere a proiectelor: 7 decembrie 2012 
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. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare 
Dosarul cererii de finanţare se depune la sediul GAL în 3 copii (1 original şi 2 copii conform 
cu originalul). De asemenea, la fiecare dosar va fi ataşată o copie electronică cu 
respectarea menţiunilor din ghidul solicitantului secţiunea Depunerea dosarului Cererii de 
Finanţare. 
 

5. Suma totală nerambursabilă alocată pentru Măsura 312 prin Planul de Dezvoltare 
Locală a zonei de nord a judetului Braşov este de 490.000 €. 
Costul total mediu al unui proiect prevăzut în Planul de Dezvoltare Locală este de 
100.000 €. 
 
Sunt vizate 7 proiecte, din care: 
 

Din care:  

 Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor precum cele meşteşugăreşti şi de artizanat 

 Investiţii în activităţi non-agricole productive  

 Servicii pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi 

 Număr ivestiţii care au ca beneficiari reprezentanţi legali tineri – sub 40 de ani 
 Număr investiţii care includ achiziţionarea de echipamente pentru producerea 

energiei din surse regenerabile 

 Număr ivestiţii care au ca beneficiari reprezentanţi legali femei 
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6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului sunt în conformitate cu Ghidului Solicitantului pentru măsura 312 Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi cu următoarea precizare 
 

PPrrooiieecctteellee  ccaarree  pprreevvăădd  ccoonnssttrruuccţţiiii  şşii//ssaauu  mmoonnttaajj  vvoorr  ffii  îînnssooțțiittee  ddee  ssttuuddiiuull  ddee  ffeezzaabbiilliittaattee  

şşii  pprrooiieeccttuull  tteehhnniicc. 
 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Pentru a evita decontarea aceleiași cheltuieli de mai multe ori, din surse diferite, solicitantul este 
obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de Finanțare, extras din 
proiectul tehnic (pentru investițiile în curs) sau proces verbal de recepție (pentru investițiile 
finalizate) întocmit pentru investițiile înscrise în această secțiune. Extrasul din proiectul tehnic 
trebuie să conțină punctele de reper identificabile ale investiției (de ex: nr. de kilometri care se 
vor realiza, punctele de reper ale lucrării etc). 
 
Pentru proiectele de servicii, solicitantul este obligat să anexeze ca document suplimentar la 
Secțiunea C a Cererii de Finanțare, proces verbal de recepție sau alt document similar pentru 
serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte programe/măsuri din PNDR. Aceste 
documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de 
desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului. 
 

7. 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  331122  ddee  llaa  nniivveell  nnaaţţiioonnaall  
 
Punctarea proiectelor eligibile se va realiza respectând următoarea grilă de selecție 
 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

1. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi 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 
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cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte punctaj). 

2. Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 
Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi data înfiinţării 
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/ 
Proiectul tehnic/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate şi punctul 
3.2 pentru 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). 

5 

3. Proiecte care promovează activităţi meșteșugărești, de artizanat. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate/ Proiectul tehnic/ 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. 
Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin proiect crearea sau 
dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, de artizanat. 

20 

4. Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă 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. 
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 
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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. 
 

5. Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte ce vizează activităţi 
non-agricole productive; 
Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile enumerate mai jos 
Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

 Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de 
uz gospodăresc,produse odorizante etc.); 

 În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de la stadiul 
de cherestea (ex.mobilă); 

 Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje 
etc. 

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor 
activităţi tradiţionale nonagricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, 
brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul 
acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 
 
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. 

10 

6. Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale; 20 

7. Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte 
surse regenerabile decât biocombustibilii 
Se vor puncta: 
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de 
producție de bunuri; 
- proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de producere a energiei din surse 
regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul cărora se desfășoară/se va desfășura 
activitatea propusă prin proiect. 

20 

 TOTAL 100 

Punctaj minim: 15 puncte 
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8. 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  

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

 
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. 
 

9. 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 
 

http://www.galatbn.ro,/
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