
 
 

   

Data lansării apelului de selecție: 24 decembrie 2013. 
 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M313 – 4/13 – 24.01.2014 
 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea ultimei sesiuni 
de cereri de proiecte pentru Măsura 313. Încurajarea activităţilor turistice, finanțate prin Axa IV Leader, 
Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, în perioada 24.12.2013 – 24.01.2014. 
 

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 24.01.2014, orele 14.00. 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 313 sunt de 210.000 euro, pentru componentele a + b. 
 

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect nu poate depăși 105.000 de euro. 
Valoarea totală  a unui proiect nu poate depăși 400.000,00 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 313. 
 

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. 
 

 
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-
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întreprinderi/Persoane fizice documente care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra 
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. Adeverință de înregistrare la APIA; 
26. 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.  
 
Solicitanții vor utiliza Ghidul solicitantului  care este în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de 
către GAL. 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Criterii de selecție 
Punctaj 

Componentele  
a și b 

1. 

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

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de Finanţare – 
Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute, a bazelor de 
date FEADR/ SAPARD şi/ sau documentul 11. 
 

Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăţi 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 
alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii  3 ani. 

5 
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Nr. 
crt. 

Criterii de selecție 
Punctaj 

Componentele  
a și b 

2 
2. 

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

Formula: 
 dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 

25.000 Euro, proiectul primeşte punctaj, 
 dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 

25.000 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 completat 
de solicitanţii privaţi şi punctul 3.2 pentru  solicitanţii care completează Memoriul 
Justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentat 

5 

 
3. 

Proiecte de investiții în activități recreaționale 
 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/ MJ 
investiții de tipul celor din componenta b, investiții 
private în infrastructura de agrement. 
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investițiile 
aferente activităților recreaționale reprezintă componenta majoritară din punct de 
vedere valoric 

8 

 
4. 

Proiecte de investiții în agroturism 
 

Punctarea acestui criteriu se  va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede 
investiții în structuri  de primire turistică (pensiuni agro- turistice). 
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investiţiile aferente 
agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric. 

10 

CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ 

 
 
 
 
 
 
5. 

CS GAL 1 Proiecte din zone cu potențial ridicat, dar care nu sunt suficient 
dezvoltate din acest punct de vedere 
 

Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 – Lista  comunelor cu 
potențial turistic. Această anexă a fost întocmită în  conformitate cu Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008  privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificările și  
completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total 
aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare  finală) 
http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn sectiunea- a-vi-a-zone-cu-
resurse-turistice 
Punctarea acestui criteriu se va face după cum urmează: 
- comunele incluse în Anexă – 25 de puncte; 
- comunele care nu sunt incluse în Anexă – 0 puncte. 

25 

9
. 

6. 

CS GAL 2 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta de până în 40 de ani la 
data depunerii proiectului 
 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de 
identitate, după cum urmează: 

 persoană fizică sau 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 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;  

 întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu vârsta 

15 
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Nr. 
crt. 

Criterii de selecție 
Punctaj 

Componentele  
a și b 

sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în 
formele de organizare şi în condiţiile menţionate anterior se 
acordă punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta acesteia la 
data depunerii Cererii de Finanţare. 

 
 
7. 

CS GAL 3 Proiecte ce au în componență și investiții de producere a energiei 
din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării activității turistice 
 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 
demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu 
investiţiile de producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul 

pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ.  
Punctajul va fi acordat indiferent de ponderea investiției. 

22 

 
 
 
8. 

CS GAL 4 Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea și 
promovarea culturii tradiționale 
 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul  prevede, prin 
activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii  tradiţionale prin 
achiziţionarea de obiecte tradiţionale sau de mijloace  de transport tradiționale cu 
tracțiune animală (ex.: sănii, trăsuri, șarete, căruțe, etc.) și/ sau dacă solicitantul 
prezintă precontracte 
încheiate cu diferiți organizatori/ prestatori pentru furnizarea de  servicii cultural - 
tradiționale pentru turiști. 
Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: 
achiziţionarea de obiecte tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare sau în vederea amenajării restaurantelor, 
achiziţionarea de mijloace de transport  tradiţionale – sănii, trăsuri, şarete, căruțe 
etc. ). 
În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale/ 
mijloace de transport tradiționale, solicitantul va completa declaraţia pe proprie 
răspundere din Secţiunea F a Cererii de Finanţare. 
Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a 
cumpăra obiecte tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale numai de la meşteri 
care deţin unul din documentele: 
- cartea de meşteşugar; 
- declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi 
tradiţionale artizanale (eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit). 

10 

 TOTAL 100 
 

Punctaj minim: 30 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 313 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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