
 
 

Completare la ghidul solicitantului pentru 

Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice 
Sesiunea apelului de selecţie cu numărul de referinţă M313-3/13 – 24.01.2014 

 
Se finanţează prin Axa LEADER, Măsura 41 – Implementarea Planului de Dezvoltare Locală 

pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA”, 

Sub-măsura 413– Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale. 

1. Data lansării apelului de selecţie: 24 decembrie 2013 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 24 ianuarie 2014 

3. Proiectele se depun la sediul GAL TRANSCARPATICA – Comuna Bran, Str. Valea 

Grajdului nr.2, judetul Braşov, 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 313 prin Planul de Dezvoltare Locală 

pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” este de 136.485 EUR 

 

Valoarea publică maximă nerambursabila a unui proiect nu va depasi valoarea de 200.000 euro. 

 

6. 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: 

Proiectele care prevăd construcții si/sau montaj vor fi însoţite de studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic. 
 

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.galtranscarpatica.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. 

 

 

 



 
 

 

7. Criteriile de selecţie ale proiectului aplicate de Comitetul de Selecţie al GAL 

TRANSCARPATICA 

 

Se va aplica urmatoarea grila de selectie:  

 

Punctaj minim: 20 de puncte 

 

Criterii de selectie 

Punctaj 

Componentele 

a si b 

Componentele 

c si d 

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri 

comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani 

3 
- 

Proiecte din zone cu potential ridicat, dar care nu sunt suficient 

dezvoltate din acest punct de vedere 
Max. 25 - 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice 

(Cmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte. 
15  

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse 

turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 25 puncte. 
25  

Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc 

de muncă/25.000 de euro investiti 

5 
- 

Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data 

depunerii proiectului 
6 - 

Proiecte de investitii în activitati recreationale 25 - 

Proiecte ce au în componentă si investitii de producere a energiei din 

surse regenerabile utilizate în scopul desfăsurării activitătii turistice 

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea 

investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a 

proiectului. 

 

Max. 10 - 

Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea si 

promovarea culturii traditionale 
6 - 

Proiecte de investitii în agroturism 20 - 

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel 

national/regional/judetean sau local (de tip LEADER) 
- Max. 50 

a.proiectul este inclus într-o strategie județeană/ locală (de tip 

LEADER) - 30 

b.proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale 

protejate (parcuri naționale, rezervaţii naturale, etc) 
 50 

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel putin 3 

comune în care există minimum 15 actiuni/investitii în turism 

- 
40 

Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale - 10 

TOTAL 100 100 



 
 

8. Selectia proiectelor depuse la GAL TRANSCARPATICA 

 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 si proiecte retrase; 

 primirea si 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 punctajul minim şi proiecte neeligibile. 

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 TRANSCARPATICA, în 

termen de maxim 90 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de selecție. 

GAL TRANSCARPATICA va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final 

de selecție va fi publicat pe site-ul pe site-ul www.galtranscarpatica.ro si la sediul GAL. 

Proiectele selectate de GAL TRANSCARPATICA vor fi depuse la Oficiul Județean de Plăți 
pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit Brasov (OJPRDP). 

OJPDRP Brasov verifică conformitatea si eligibilitatea şi, în urma acestei verificări, solicitanţii cu 

proiecte selectate de GAL şi considerate eligibile de reprezentanţii Agenția de Plăți pentru 

Dezvoltare Rurală si Pescuit (APDRP), sunt invitaţi să încheie contractele de finanţare cu APDRP. 

9. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate  

Sediul GAL: Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr. 2, Jud. Braşov  

Email: gal.transcarpatica@yahoo.ro 

Telefon: 0723.151.949 

mailto:gal.transcarpatica@yahoo.ro

