
 

   

 

Data prelungirii apelului de selecție: 20 decembrie 2012 
 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M123 – 1/12 – 01.02.2013 
 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță prelungirea până la data 
de 1 februarie 2013  a  apelului de selecție pentru Măsura 123. Creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole și forestiere, 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  01.02.2013, orele 14.00. 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 123 sunt de 300.000 de euro, iar suma maximă nerambursabilă care 
poate fi acordată unui proiect este de  200.000 de euro.  
 

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. 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. Certificat ORC, declaratie privind deschiderea punctului de 
lucru în mediul rural, declaratie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii; 10. Certificat 
de înregistrare ORC; 11. Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă; 12. Adeverinţă 
privind cantitatea de materie primă obținută și a capacităților de procesare existente la nivelul județului 
eliberată de DAJ-urile judeţelor; 13. Declaraţie că firma nu este în dificultate; 14. Copia deciziei cu privire la 
alocarea cotei de zahăr; 15. Copie după diploma de studii/declarație pe propria răspundere;16. Pentru 
modernizari certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice; pentru investiții noi fisa de 
inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica, contractul procesatorului cu un organism 
certificat de inspectie si certificare, certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice; 17. 
Document emis de MADR care să ateste faptul că produsele sunt tradiționale conf Ord. MAPDRP 
690/2004/declaratie pe proprie răspundere; 18. Adeverinţă privind producția de materie primă obținută 
de  solicitant eliberată de DAJ-ul judeţelor aferente zonei .19. Alte documente justificative. 
 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în 
ghidul solicitantului aferent măsurii 123 elaborat de APDRP, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro.  
 

Criterii de selecție 

Punctaj 

Unități care 
implementeaz
ă standardul 
de prelucrare 

a laptelui  

Unități care nu 
implementează 
standardul de 
prelucrare a 

laptelui 

Unităţi care au programe de restructurare până în 2013 (Se punctează 
pentru toate unitățile din Anexa Deciziei2011/898/UE.) 

15 N/A 

Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou 15 N/A  

http://www.apdrp.ro/


 

   

Criterii de selecție 

Punctaj 

Unități care 
implementeaz
ă standardul 
de prelucrare 

a laptelui  

Unități care nu 
implementează 
standardul de 
prelucrare a 

laptelui 

introduse 

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 
 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 
(ii) cereale; 
(iii) legume, fructe şi cartofi; 
(iv) seminţe oleaginoase; 
(v) miere de albine; 
(vi) vin 
 

Pentru proiectele proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă 
seacordă punctaj suplimentar 

Maxim 5 Maxim 25 

N/A 20 

N/A  5 

N/A 20 

N/A 17 

N/A 20 

N/A 5 

Maxim 
5 

Maxim 
5 

CS GAL IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 
capacităţi de procesare 

10 15 

CS GAL Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu 
minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform 
legislaţiei în vigoare 

10 19 

Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate (cod CAEN) 

5 
2 

IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 5 3 

CS GAL IMM-uri care procesează produse tradiţionale 10 8 

Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice 5 5 

Micro-întreprinderi:  Maxim 8 

- pentru sacrificare şi procesare carne  N/A 5 

- pentru colectare şi procesare lapte.  N/A 8 

CS GAL Micro-întreprinderi care au ca reprezentanți legali tineri – până în 
40 de ani 

10 
5 

CS GAL Micro-întreprinderi care promovează tehnologii de protecție a 
mediului 

10 
10 

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 123 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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