
 

 
 
 
 
 
 
 

 08  iulie  2013 

 

A P E L  D E  S E L E C Ţ I E   
 

GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni prin APELUL DE SELECŢIE cu nr. de referinţă 2/2013 în perioada 
08 iulie – 08 august 2013 deschide sesiunea a V-a a cererii de proiecte aferente Măsurilor cuprinse în PDL din cadrul 
Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR), finanțat prin programul Axa IV – LEADER, IMPLEMENTAREA 
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ. 

Fondurile nerambursabile disponibile și suma maximă nerambursabilă a unui proiect alocate de Grupul de Acțiune 
Locală (în continuare GAL) din teritoriul Asociației Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni în această sesiune pentru 
finanțarea proiectelor sunt: 

   Măsura 

Fonduri 
nerambursabile 

disponibile 
euro 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
unui proiect  

euro 

Valoarea 
minimă a unui 

proiect 
 euro 

Suma maximă 
nerambursabilă a 

unui proiect 
euro 

Ajutor public 
% 

(conform 
Ghidul 

Solicitantului) 

111 „Formare profesională 
(training), informare și difuzare de 
cunoștințe” 

28.254  400.000  5.000  15.000  100% 

112 „Instalarea tinerilor fermieri” 164.000  40.000  12.000  40.000  100% 

121 „Modernizarea exploatațiilor 
agricole” 197.500  400.000 5.000  50.000  

40%, 50%, 

60%, 70% 

123 „Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere” 

165.000  400.000  5.000 50.000  25%, 50% 

125 „Îmbunătățirea și dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea și 
adaptarea agriculturii și silviculturii” 

165.000  400.000 5.000 90.000 100%1, 75%2 

312 „Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi” 

251.840 400.000 5.000 60.000 70%3, 85%4 

313 „Încurajarea activităţilor 
turistice” 

226.500  400.000 5.000 70.000 
100%5, 85%6,7, 

50%8 

322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 
economia și populația rurală și punerea 
în valoare a moștenirii rurale” 

326.687 400.000 5.000 125.000 100 %9,70 %10 

 

 
1
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate 

publică care deservesc întreaga comunitate; 
2
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate 

publică, care deservesc o parte din comunitate; 
3
 în cazul în care proiectele nu prevăd activități de producție de 

bunuri (servicii); 
4
 în cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri; 

5
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile în interes public 

negeneratoare de profit; 

 

 

6
 din totalul cheltuielilor eligibile în cazul proiectelor de investiţii în 

agroturism; 
7
 din totalul cheltuielilor eligibile în cazul proiectelor de investiţii în 

activități recreaționale; 
8 

din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investiţii în 

turismul rural; 
9
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile în interes public 

negeneratoare de profit; 
10

 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile generatoare de 

profit 
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Depunerea proiectelor aferente Măsurilor se va face în perioada: 19.07.2013 – 08.08.2013, la sediul GAL din 
localitatea Fîntînele str. Principală, nr. 168, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00. 
Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este 08.08.2013, ora 12:00. 

Ghidul Solicitantului pentru fiecare Măsură este publicată pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro) și a GAL 
www.leadertarnavamica.ro, unde se regăsește și Ghidul Anexă la Măsură, care conține date complementare, specifice  
aplicate de GAL, criteriile proprii de selecţie.  

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate 
menționate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente acestor măsuri, care se pot descărca gratuit de pe pagina de 
internet a APDRP (www.apdrp.ro) și a GAL (www.leadertarnavamica.ro). 

Selecția proiectelor se realizează de Comitetul de Selecție GAL. Comitetul de Selecție este format din președinte și 24 
de membrii, cu apartenență sectorială de 32 % publică, 40 % privată, 28 % societate civilă. Funcționarea comisiei, 
procedura de selecție (selecția, rezolvarea contestațiilor și toate detaliile) se găsesc pe site-ul 
www.leadertarnavamica.ro în Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de finanţare. 

Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor: 

• Anunț cereri de proiecte: 08.07.2013 – 08.08.2013; 

• Perioada depunerii proiectelor: 19.07.2013 – 08.08.2013; 

• Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni – vineri: 10:00 – 14:00; în data de 08.08.2013 până la ora 
12:00; 

• Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 15.08.2013;  

• Termen de contestații 3 zile, până în data de: 20.08.2013; 

• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 25.08.2013, data publicării Raportului de 
rezolvare a contestațiilor; 

• Raportul Intermediar de Selecție a Proiectelor se publică în data de: 02.09.2013; 

• Termen de contestații 3 zile de la publicarea Raportului Intermediar de Selecție a Proiectelor, până în data de: 
05.09.2013; 

• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 10.09.2013, data publicării Raportului de 
rezolvare a contestațiilor, și a Raportului Final de Selecție. 

Pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de selecție pot fi consultate Ghidurile Anexă la Măsuri aplicate de GAL, aflate 
pe site www.leadertarnavamica.ro. 

Criteriile de selecție aplicate de GAL respectă indicațiile de ultimă oră a APDRP și toate sunt actualizate în Ghidurile 
Anexă la Măsuri aplicate de GAL, aflate pe site www.leadertarnavamica.ro. 

Modelul de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului 
selectat, se regăsește pe site-ul GAL, www.leadertarnavamica.ro. 

GAL își rezervă dreptul de a modifica datele comunicatului în funcție de cerințe obiective. 

GAL / Asociația Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni 

Tel: 0265580194; Fax: 0265580199; Mobil: 0742210849;   
e-mail: kktt.leader@gmail.com; galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro 
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