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Ghidul Anexă este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai programului LEADER 
finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport 

informativ pentru  întocmirea  proiectului  conform  cerinţelor specifice ale Planului de Dezvoltare Locală 
întocmit de GAL. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. 

Ghidul Anexă prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a 
sprijinului, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De 

asemenea, conţine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de 
finanţare, al Planului de afaceri, al Contractului de finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării 

proiectului şi completării corecte a documentelor. 

Ghidul Anexă, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 
naţionale şi comunitare sau procedurale – variantele actualizate vor fi publicate pe pagina de internet a 

GAL www.leadertarnavamica.ro 

Contact: 

Telefon: 0265580194, Fax: 0265580199; 
Mobil: 0742435882, 0745318865, 0742210849; 
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Axa I./Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 

 
MĂSURA 125 / Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii  
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1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 125, apel de selecție cu nr. de referință 
2/2013, sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 125: 165.000 euro, din care: 
− Contribuția FEADR: 132.000 euro (80%);  
− Contribuția publică națională: 33.000 euro (20%). 

2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi 
valoarea maximă a unui proiect din cadrul Măsurii 125. 

Măsura 
Valoarea 
minimă a 

unui proiect 

Valoarea totală 
eligibilă a unui 

proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă a 

unui proiect 
Ajutor public 

125 „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii” 

5.000 euro 400.000 euro 90.000 euro 75%1, 100%2 

3. Criteriile de selecţie stabilite de GAL şi punctajul aferent: 

Submăsura 125 a 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

 Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare - a1: Punctaj maxim: 8 puncte  

1. 

Proiectele de irigaţii : 
• la care infrastructura primară de irigaţii a fost deja modernizată sau are un proiect 

la care sistemul de irigaţii din aval a fost modernizat; 
Menţiune: Vor fi punctate şi acele proiecte pentru care alimentarea cu apă a punctelor de 
livrare a OUAI/FOUAI se face direct de la sursă. Lista OUAI/FOUAI cu amenajări de 
irigaţii la  care alimentarea  cu apă  a punctelor de livrare se face direct de la sursă se 
regăseşte în Anexa 13 la Ghidul Solicitantului. Aceasta prevedere va fi luata în considerare 
si aplicata începând cu sesiunea mai 2011 sub rezerva transmiterii oficiale către Comisia 
Europeana, până la data lansării sesiunii, a propunerii de modificare a PNDR în vederea 
introducerii acestei prevederi în criteriul de selecție 1 de la componenta a1 si, ulterior, a 
aprobării acesteia de către Comisie. 

• la   care   infrastructura   primară  de   irigaţii   are   un   proiect  de modernizare, 
sau un proiect la care sistemul de irigaţii din aval are un proiect de modernizare.  

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat ş, demonstrat în 
documentele anexate (adeverinţă de la ANIF sau alt deţinător de infrastructură primară 
completată cu toate elementele solicitate prin formular). Dacă în Adeverinţa de la ANIF sau 
alt furnizor de apă pentru irigaţii nu este completată denumirea proiectului în baza căruia s-a 
efectuat sau se va efectua modernizarea, nu se acordă punctaj. 

Maxim  2 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 

2. 

Proiecte de irigaţii în zonele cu incidenţă crescută a secetei Indicele de ariditate: Maxim 3 
0 - 23,000 3 

23,001- 24,000 2 
24,001 – 25,000 1 
25,001 – 26,000 1 
26,001 – 27,000 1 

27,001 – 28,000 1 
peste 28,000 1 

Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localităţi.  

                                                             
1
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică, care deservesc o parte din comunitate; 

2
  din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate; 
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3. 

Proiecte cu grad de utilizare a suprafeţei de udare cât mai ridicat 
(% din suprafaţa udată prin proiect din suprafaţa totală care poate fi udată prin punctul/le de 

livrare respectiv/respective) 

Maxim 3 
 
 

peste 85,01% 3 

80,01 – 85,00% 2 

75,01 – 80,00% 1 

70,01 – 75,00% 1 

65,01 – 70,00% 1 

60,01 – 65,00% 1 

55,01 – 60,00% 1 

50,01 - 55,00% 1 

sub 50,00% 1 

Precizare: Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de 
utilizare a suprafeţei de udare, în baza Studiului de Fezabilitate/ Documentaţiei de Avizare a  
Lucrărilor de  Intervenţii şi documentelor anexate. Atentie! 

 - Dacă solicitantul nu prezintă informaţiile necesare pentru calculul gradului de utilizare a 
suprafeţei de udare, nu se acordă punctaj. 

 

 Infrastructură de acces - a2: Punctaj maxim: 92 puncte  

1. 

Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu 
a) - acces la alţi agenti economici  
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat atât în 
Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (părţi scrise şi 
desenate), cât şi în HCL ca obiective deservite de investiţie. Este suficient să se demonstreze că 
drumul deserveşte, pe lângă exploataţii agricole (sector vegetal, animal sau mixt) şi obiective 
ale agenţilor economici, alţii decât cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces 
propriu al acestora. În planul de amplasare în zonă sau în planul de situaţie, trebuie marcat 
amplasamentul agenţilor economici deserviţi de investiţie. 

Maxim 15 
 
 

10 

b) - acces la alte căi de comunicaţie (drumuri comunale, judeţene, naţionale şi europene); 
Punctarea se face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de 
Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (părţi scrise şi desenate). 

 
15 

Condiţia este îndeplinită numai dacă se demonstrează accesul direct (intersecţie) la alte căi de 
comunicaţie. 

 

Punctajul pentru accesul la exploataţiile agricole şi alţi agenţi economici nu poate fi cumulat 
cu punctajul pentru accesul la alte căi de comunicaţie. 

 

2. 

Proiecte pentru căi de acces ce deservesc o suprafaţă agricolă cât mai mare 
> 500,01 ha 

Maxim 25 
25 

500,00 ha- 450,01 ha 23 
450,00-400,01 ha 21 
400,00-350,01 ha 19 
350,00-300,01 ha 17 
300,00-250,01 ha 15 
250,00-200,01 ha 13 
200,00-150,01 ha 11 
150,00-100,01 ha 9 

< 100 ha 7 
Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafaţă agricolă delimitată până la o 
limita fizică. Această limită fizică este considerată un alt drum de exploatare, drum public, 
pădure, ape, imobile, cale ferată). 
Punctarea se va face conform justificării din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenţii (piese scrise şi piese desenate)  şi pe  baza  suprafeţei agricole  
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deservite,   menţionată   în hotărârea consiliului/iilor local/e. În piesele desenate ale SF/ DALI 
se vor marca distinct suprafeţele deservite. 

3. Căi de acces proiectate în urma unui plan de comasare şi reparcelare.  Nu se aplică 0 

4. 

Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, 
naţionale şi judeţene 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii. Se acordă punctaj 
numai dacă prin Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
(piese scrise şi desenate) se demonstrează   că   drumul  propus   spre   finanţare   reprezintă   o   
rută alternativă calculată conform formulei: 

Maxim 15  

 X* (punctaj obtinut) = (L segment de drum European/ l drumuri din proiect)*9 Maxim 9  

X* (punctaj obtinut) = (L segment de drum nationale/ l drumuri din proiect)*15 Maxim 15  

X* (punctaj obtinut) = (L segment de drum judetean/ l drumuri din proiect)*8 Maxim 8  

In formulele de mai sus s-au utilizat următoarele prescurtări: 
Lsegment drum european  = lungimea segmentului de drum European de pe care se preia 
traficul agricol prin ruta alternativă; 
 Lsegment drum naţional = lungimea segmentului de drum naţional de pe care se preia traficul 
agricol prin ruta alternativă;  
Lsegment drum judetean = lungimea segmentului de drum judeţean de pe care se preia traficul 
agricol prin ruta alternativă; 
l drumuri din proiect = lungimea totală a drumurilor propuse prin proiect; 
Notă 
* Scorul obţinut aplicând formula de mai sus, se va calcula cu două zecimale. 
Nu se acordă punctaj decât pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul 
neputând fi cumulat. 
În situaţia în care lungimea segmentului de drum judeţean, naţional sau european de pe care se 
preia traficul agricol de către drumul construit prin proiect este mai mare sau egală cu lungimea 
totală a drumurilor din proiect, se acordă punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe 
care se face preluarea. 
� Punctajul pentru acest criteriu se acordă dacă sunt respectate următoarele condiţii în ceea 

ce priveşte fiecare rută alternativă prevăzută prin proiect: 

• Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depăşi 150% din 
lungimea rutei alternative. 

• Cel putin jumătate din lungimea drumului considerat rută alternativă trebuie să fie realizată 
prin proiect, iar diferenţa poate fi asigurată prin drumuri publice, altele decât cele de pe 
care se preia traficul agricol (europene, naţionale sau judeţene), indiferent de clasificare şi 
stadiul lor de modernizare. 

Punctajul se va calcula numai pentru o singură categorie de drum (european, naţional, judeţean), 
iar în acest sens, în SF/DALI se vor indica: 

• Categoria de drum (E/ N/ J) şi lungimea segmentului de drum de pe care se preia traficul; 

• Lungimea rutei alternative; 

• Lungimea drumurilor propuse a se realiza prin proiect. 
Dacă în SF/ DALI nu sunt prezentate toate informaţiile care să conducă la posibilitatea aplicării 
condiţiilor şi formulelor de mai sus, nu se acordă punctaj. 

 

5. 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe 
teritoriul GAL; 

18 

6. 
Investiţia să aibă impact pozitiv şi măsurabil în interesul producătorilor agricoli şi 
forestieri; 

10 

7. Investiţia să deservească ridicarea potenţialului teritoriului; 5 
8. Investiţia să se realizeze în parteneriat cu Administraţia Publică Locală; 4 

Total 100 
Punctaj minim pentru această măsură: 20 puncte 
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Submăsura 125 b 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1. 

Tipuri de lucrări: 
-   drumuri forestiere 

Max.15 
15 

-   funiculare 0 
-   căi ferate forestiere 0 

Punctarea se va face conform Studiului de fezabilitate /Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii, în ordinea priorităţilor stabilite prin fişa măsurii. 

 

2. 

Amplasamentul investiţiei (altitudinea): 
-   zona de munte 

Maxim 15 
15 

-   zona de deal 10 
-   zona de câmpie 0 

Punctarea   se   va   face   conform   amplasării   investiţiei   pe   raza administrativă a 
localităţii din una din zonele de câmpie, deal, munte menţionate în Anexa 11 - Studiul 
privind lista localităţilor cu încadrarea în zone geografice, elaborat de ICPA. În cazul 
în care o localitate s-a desprins din altă localitate şi nu se regăseşte în Anexa 11, se ia 
în considerare încadrarea localităţii din care s-a desprins. 

 

3. 

Proprietatea majoritară a terenurilor forestiere servite de infrastructură: 
-   Proprietari privaţi şi asociaţii ale acestora 

Maxim 14 
14 

-   Consilii locale 14 
-   Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA 3 

Punctarea se va face în funcţie de proprietatea majoritară asupra pădurilor 
accesibilizate de infrastructura care face obiectul proiectului, în baza Studiului de 
fezabilitate/Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii şi a documentelor 
emise de solicitant (HCL, Decizie etc.). Pe hărţile amenajistice ale pădurilor deservite 
de drumul/rile din proiect se vor marca suprafeţele pe tipuri de proprietăţi. Dacă 
documentele justificative nu evidenţiază tipurile de proprietate asupra pădurilor, nu se 
acordă punctaj. 

 

4. 

În cazul drumurilor forestiere, prioritate vor avea drumurile care deservesc 
suprafaţa de pădure cea mai mare 

Maxim 21 

≤500 ha 10 
500,01 – 600 ha 12 
600,01 – 700 ha 14 
700,01 – 800 ha 16 
800,01 – 900 ha 18 

900,01 – 1000 ha 20 
≥ 2900, 01 ha 21 

Punctarea se va face conform Studiului de Fezabilitate, a extraselor din amenajamentul 
silvic (părţi scrise şi desenate), în funcţie de suprafeţele de pădure accesibilizate de 
drumul forestier. Calculul nu include alte suprafeţe deservite de drum, care nu sunt 
incluse în amenajamentele silvice. Dacă în piesele desenate ale SF/DALI,  extrasele din 
amenajamente şi hărţile amenajistice nu sunt prezentate şi marcate suprafeţele de 
pădure deservite, nu se acordă punctaj. 

 

5. 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe 
teritoriul GAL; 

18 

6. Investiţia să aibă impact pozitiv şi măsurabil în interesul producătorilor agricoli şi 
forestieri; 

10 

7. Investiţia să deservească ridicarea potenţialului teritoriului; 5 
8. Investiţia să se realizeze în parteneriat cu Administraţia Publică Locală; 2 

Total 100 
Punctaj minim pentru această măsură: 20 puncte 
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4. Documente solicitate de GAL în afara celor menționate în Ghidul APDRP 

La Capitolul 4: INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 
NERAMBURSABILE, la punctul 4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare se 
adaugă: 
• Submăsura 125 a: 

o Componenta a1: 

− 13.1. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de 
construcții și/sau montaj); 

− 13.2. Contract de parteneriat (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de 

selecție nr. 8). 
o Componenta a2: 

− 12.1. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de 
construcții și/sau montaj); 

− 12.2. Contract de parteneriat (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de 
selecție nr. 8). 

• Submăsura 125 b: 

− 10.1. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de 
construcții și/sau montaj); 

− 10.2. Contract de parteneriat (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de 
selecție nr. 8); 

− 10.3. Carte de identitate (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de 
selecție nr. 5). 

5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 5 - 8) 

Submăsura 125 a (agricol) (Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare - a1, Infrastructură 

de acces - a2) 

5: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, investiţia propusă să fie realizată pe teritoriul 

GAL şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul GAL; 

(18 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe teritoriul 
GAL, investiţia propusă să fie realizată 
pe teritoriul GAL şi să desfăşoare 
activitatea viitoare pe teritoriul GAL: 
• Doc.6. Certificate de înregistrare 

fiscală,  Doc. 6.2.Certificat constatator; 
• Doc. 13.1.(12.1.) Proiect tehnic/Doc. 1. 

Studiu de fezabilitate/Memoriu 
Justificativ; 

În Certificatul de înregistrare fiscală şi în Certificatul 
constatator se verifică sediul social şi punctele de lucru al 
societăţii, care trebuie să fie pe teritoriul GAL. 
În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ 
se verifică dacă investiţiile propuse prin proiect vor fi 
realizate pe teritoriul GAL.  
Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune (şi localităţile 
aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, Neaua, Ghindari, 
Chibed, Sărăţeni şi oraşul Sângeorgiu de Pădure.  

6: Investiţia să aibă impact pozitiv şi măsurabil în interesul producătorilor agricoli şi forestieri; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.13. 1.(12.1) Proiect tehnic/ Doc. 1. Se verifică dacă investiţia realizată prin proiect aduce 
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Studiu de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ; 

beneficii pentru producătorii agricoli, altele decât 
beneficiarul proiectului.  

7: Investiţia să deservească ridicarea potenţialului teritoriului; 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.13. 1. (12.1.) Proiect tehnic/ Doc. 
1. Studiu de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ; 

Dacă solicitantul în Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ 
Memoriu Justificativ face referire: contribuţia investiţiei la 
crearea locului de muncă, dezvoltarea economică a 
teritoriului în urma uşurării accesibilităţii privind 
exploatarea raţională sau valorificarea resurselor locale.   

8: Investiţia să se realizeze în parteneriat cu Administraţia Publică Locală; 
(4 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.13.2. (12.2.) Contract de parteneriat; Se verifică dacă solicitantul pentru realizarea investiţiei 
cuprinsă în proiect are încheiat un contract de parteneriat cu 
Administraţia Publică Locală pe teritoriul căruia se 
realizează investiţia. 

 

Submăsura 125 b (forestier) 

5: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, investiţia propusă să fie realizată pe teritoriul 

GAL şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul GAL; 

(18 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe teritoriul 
GAL, investiţia propusă să fie realizată pe 
teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea 
viitoare pe teritoriul GAL: 

• Doc.10.3. Actul de identitate (în cazul 
persoanelor fizice neautorizate, numai 
în cazul Submăsurii 125 b); 

• Doc. 6. Certificate de înregistrare 
fiscală, Doc.6.2. Certificat constatator; 

• Doc.10.1. Proiect tehnic/ Doc.1.Studiu 
de fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 
 

În cazul persoanelor fizice neautorizate în Actul de 
identitate al solicitantului se verifică domiciliul, care trebuie 
să fie pe teritoriul GAL, numai în cazul Submăsurii 125 b. 
 
În cazul persoanelor juridice în Certificatul de înregistrare 
fiscală şi în Certificatul constatator se verifică sediul social 
şi punctele de lucru al societăţii, care trebuie să fie din 
teritoriul GAL. 
În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ 
se verifică dacă investiţiile propuse prin proiect vor fi 
realizate pe teritoriul GAL.  
Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune (şi localităţile 
aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, Neaua, Ghindari, 
Chibed, Sărăţeni şi oraşul Sângeorgiu de Pădure.  

6: Investiţia să aibă impact pozitiv şi măsurabil în interesul producătorilor agricoli şi forestieri; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
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Doc. 10. 1.Proiect tehnic/Doc.1. Studiu de 
fezabilitate/ Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă investiţia realizată prin proiect aduce 
beneficii pentru producătorii agricoli, altele decât 
beneficiarul proiectului.  

7: Investiţia să deservească ridicarea potenţialului teritoriului; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 10. 1. Proiect tehnic/Studiu de 
fezabilitate/ Memoriu Justificativ; 

Dacă solicitantul în Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ 
Memoriu Justificativ face referire: contribuţia investiţiei la 
crearea locului de muncă, dezvoltarea economică a 
teritoriului în urma uşurării accesibilităţii privind 
exploatarea raţională sau valorificarea resurselor locale.   

8: Investiţia să se realizeze în parteneriat cu Administraţia Publică Locală; 
(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 10.2. Contract de parteneriat; Se verifică dacă solicitantul pentru realizarea investiţiei 
cuprinsă în proiect are încheiat un contract de parteneriat cu 
Administraţia Publică Locală pe teritoriul căruia se 
realizează investiţia. 

6. Informaţii utile: 

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. 

Perioadele de depunere  a proiectelor vor fi precedate de informarea potenţialilor solicitanţi, 
organizată în fiecare centru de comună.  
La aceste întâlniri vor fi distribuite Ghiduri pentru solicitanţi, materiale informative şi alte 
documente, în raport cu nevoile celor interesaţi. 
Sediul Grupului de Acţiune Locală (GAL) care lansează proiectele, se află la adresa: localitatea 
Fîntînele, nr. 168.  

Pentru cei interesaţi există un birou de informaţii la sediul GAL. 
 

 
Una din activităţile de bază a biroului este sprijinirea  şi îndrumarea solicitanţilor în vederea 
întocmirii proiectelor. 
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Contact: Telefon: 0265580194, Fax: 0265580199; 
Mobil: 0742435882, 0745318865, 0742210849; 

e-mail: kktt.leader@gmail.com, galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro  

Toate informaţiile vor putea fii accesate şi pe site-ul GAL:  

www.leadertarnavamica.ro  
 

 

 

 

 

GAL îşi rezervă dreptul de a modifica documentele conform schimbărilor 
legislative naţionale şi comunitare sau datorită motivelor obiective GAL. 

 

GAL dispune de o valoare totală a proiectului de 2.856.791 Euro, din care 2.285.432,80 Euro 
sunt destinate proiectelor care slujesc implementarea Planului de Dezvoltare Locală pe 

teritoriul GAL şi se pot accesa de potenţialii beneficiari în perioada 2012-2013. 


