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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; 

e-mail: kktt.leader@gmail.com, galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro 
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SUBMĂSURA 413 
Axa III./ Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale 

MĂSURA 322 / Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale  
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1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 322 , apel de selecție cu nr. de referință 2/2013, 
sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 322: 326.687 euro, din care: 
− Contribuția FEADR: 261.349,60 euro (80%);  

− Contribuția publică națională: 65.337,40 euro (20%). 

2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi 
valoarea maximă a unui proiect din cadrul Măsurii 322. 

Măsura 
Valoarea 
minimă a 

unui proiect 

Valoarea totală 
eligibilă a unui 

proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă a 

unui proiect 
Ajutor public 

322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale” 

5.000 euro 400.000 euro 125.000 euro 70%1, 100%2 

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

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1.  

Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similara. 
Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finanțata o investiție similara în aceeași localitate 
(în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o 
investiție similara pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din 
componenta sa, aceasta comuna nu primește punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primește punctaj 
numai daca nici una dintre comunele în care se realizează investiția 
nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiții similare). 
Precizări: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. Indiferent de 
categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta în funcție de 
acțiunea majoritara a proiectului (drum; apa+canal, energie electrica, gaz, stații de transfer). 

10 

2.  

Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat: 
– localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) ............ 
– localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) ............ 
– localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) ..................... 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu grad ridicat de 
saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului. Se acorda punctaj numai daca localitatea 
este obligatoriu identificata în Lista localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, 
punctajul fiind stabilit functie de procentul gradului de saracie cu care este înregistrata 
localitatea respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în considerare gradul de 
saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune desprinsa dintr-un 
oras, aceasta nu va fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din 
componenta A.D.I.- ului cu gradul de saracie cel mai ridicat daca comuna respectiva este 
beneficiara a componentei majoritare din proiect). 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

Maxim 
3 
3 
2 
1 

3.  

Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa de la 
Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala sau Investitia se regaseste în scopul si 
obiectivele înfiintarii ADI-ului respective (daca este cazul). Se acorda punctaj numai daca 
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1
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit; 

2
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile generatoare de profit; 
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exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care 
sa confirme ca investitia se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau 
regionala; 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar 

4.  

Proiecte integrate de investitii 
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care vizeaza 
combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi componente sau din 
componente diferite ale masurii, precum si 
daca valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea 
totala eligibila a proiectului integrat Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un 
ADI, investitia care vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul 
aceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a 
componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala eligibila a proiectului 
integrat precum si daca actiunea majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului 
deserveste total sau partial populatia din minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate. 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

1 

5.  

Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în localitatile rurale între 
2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt 
finantate din POS Mediu 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de apa si sau apa 
uzata este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului. 
Se acorda punctaj numai daca proiectul îndeplineste 4 conditii simultane: 
− sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze realizarea unui 

sistem functional de apa/apa uzata) 
− sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori personae echivalente si 

maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul A.D.I. toate comunele 
componente trebuie sa indeplineasca aceasta conditie) 

− Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul Regional 
− proiectul sa nu fie finantat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna dintre 

comunele componente în care se realizeaza investitia, nu trebuie sa beneficieze de 
finantare prin programul POS MEDIU). 

Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa îndeplineasca cele patru 
criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS Mediu ofera informatii referitoare la 
populatia echivalenta a acestor comune. 

1 

6.  

Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura legatura cu principalele 
cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai principale de transport (feroviare si 
fluviale) 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de drum este 
majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului. 

25 

7.  

Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în zonele în care apa este 
insuficienta sau în zonele care prezinta incidenta ridicata a perioadelor de seceta 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu 
date statistice în Studiul de Fezabilitate. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu 
apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului 
Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de alimentare cu apa si localitatea în 
care se va implementa proiectul se regaseste în Lista localitatilor cu indice de ariditate ridicat 
sau proiectul are, anexat sau se prezinta un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care 
certifica insuficienta apei în zona (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza 

1 
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investitia de alimentare cu apa trebuie sa se regaseasca în Lista localitatilor cu indice de 
ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române 
care certifica insuficienta apei în localitate). 

8.  

Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata pentru zonele în care apa 
prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatica prezinta o 
concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu 
apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu 
date statistice în Studiul de Fezabilitate. 
Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de apa/apa uzata si comuna în care 
se va realiza investitia se regaseste în Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau proiectul are 
anexat Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al 
poluarii în localitate (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investitia de 
apa/apa uzata trebuie sa se regaseasca în Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau sa prezinte 
Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii în 
localitate 

1 

9.  

Proiecte de investitii în infrastructura sociala 
– realizate de catre ONG uri si unitati de cult ..................................... 
– realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este asigurata în 

parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult ...................... 
– realizate de comune si A.D.I.-uri..................................................... 

Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin proiect se prevede 
prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii (crese, gradinite, asistenta dupa 
programul scolar, tip „after school”), centre 
îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale 
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale . 

Maxim 
10 
10 

 
7 
5 

10.  

Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a 
mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material, 
imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc). 

– realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si 
juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite)......................... 

–  realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei,este asigurata în 
parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale .......... 

–  realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se,va face numai 
daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de 
Fezabilitate...................................................................................... 

Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt prevazute investitii 
directe în: 
- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor cultural (cu exceptia 
caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantare prin „Programul prioritar 
national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) 
centrelor culturale/ centrelor pentru conservarea si promovarea culturii traditionale daca 
acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute ( muzica, dans, 
teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala ); 
- târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale; 
- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – clasa B 
(arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice etc}, arhitectura de cult {biserici, 
clopotnite etc.}); 
- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade, pesteri, arbori si 
arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele întocmite la nivel national. În situatia în 
care acestea nu se regasesc în lista 
ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza la proiect, în 

Maxim 
25 

 
7 
 

25 
 

3 
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functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea autoritatii publice centrale 
pentru protectia mediului sau Hotarâre a 
Consiliului Judetean. 

Criterii de selecție GAL 

11.  
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăsoare activitatea pe 
teritoriul GAL; 

10 

12.  Investiţia privind reabilitarea, restaurarea, clădirilor, obiectelor cu valoare istorică de 
monument să aibă acordul Administraţiei Publice Locale; 

1 

13.  Investiţia realizată pentru clădirile comunitare să menţină/ să dezvolte funcţia 
comunitară, să contribuie la crearea noi locuri de muncă; 

2 

14.  Investiţia să ridice potenţialul teritoriului; 1 

15.  Investiţie pentru spaţii de agrement/ investiţie în infrastructură de asistenţă socială/ 
investiţie în infrastructură pentru servicii;  

1 

16.  Investiţia să deservească un număr cât mai mare din populaţie; 2 

17.  Investiţia are caracter complementar, se bazează pe întregirea investiţiei realizate 
anterior (infrastructural sau alte investiţii); 

1 

Total 100 

Punctaj minim pentru această măsură: 10 puncte 

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 
la: 

− 29.1. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de construcții 
și/sau montaj); 

− 29.2. Pentru celelalte categorii de solicitanți, acordul Consiliului Local (de care aparţine 
clădirea) exprimat prin Hotărâre  pentru reabilitarea, restaurarea, clădirilor cu valoare 
istorică de monument (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 12). 

5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 11 - 17) 

S11.: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfășoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 (10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe 
teritoriul GAL şi să desfăşoare 
activitatea viitoare pe teritoriul GAL: 
Doc. 13.1 Certificatul de înregistrare 
fiscală; 
Doc. 13.2  Certificatul de înregistrare  
eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului (ORC) conform legislație în 
vigoare; 
Doc. 13.3  Certificat constatator  emis de  
Oficiul Registrului Comerţului care 

În Certificatul de înregistrare fiscală și în Certificatul 
constatator se verifică sediul social și punctele de lucru al 
societății/APL, care trebuie să fie din teritoriul GAL. 

În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ se 
verifică dacă activitățile și investițiile propuse prin proiect vor 
fi realizate pe teritoriul GAL.  

Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune (cu localitățile 
aparținătoare): Bălăușeri, Fîntînele, Vețca, Neaua, Ghindari, 
Chibed, Sărățeni și orașul Sângeorgiu de Pădure.  
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specifică: faptul că societatea este în 
funcţiune, codul CAEN conform 
activităţii pentru care se solicită 
finanţare, existenţa punctului de lucru 
(dacă este cazul). 
Doc. 14. a)  Încheierea privind înscrierea 
în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, 
solicitat doar pentru ONG-uri şi ADI-
uri; 
Doc. 14.b)  Certificatul de  înregistrare 
şi  actul  de  înfiinţare şi  funcţionare 
emis  de unitatea ierarhic superioară 
(episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, 
patriarhie),  solicitat doar pentru 
instituţii de cult; 
Doc. 14. c) Document privind 
infiintarea, organizarea si functionarea 
asezamantului cultural, solicitat pentru 
asezaminte culturale; 
Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1 Studiu 
de fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

S12: Investiţia privind reabilitarea, restaurarea, clădirilor, obiectelor cu valoare istorică de monument să aibă 

acordul Administraţiei Publice Locale; 

(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 11. a. Pentru primării şi ADI  
Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru 
instrumentarea proiectului. 
Doc. 29.2. Pentru celelalte categorii de 
solicitanți, acordul Consiliului Local (de 
care aparţine clădirea) exprimat prin 
Hotărâre  pentru reabilitarea, restaurarea, 
clădirilor cu valoare istorică de 
monument. 

Se verifică dacă solicitantul are acordul Administraţiei Publice 
Locale (de care aparține clădirea) pentru reabilitarea, 
restaurarea, clădirilor cu valoare istorică de monument. 

 
S13: Investiţia realizată pentru clădirile comunitare să menţină/ să dezvolte funcţia comunitară, să contribuie 

la crearea noi locuri de muncă; 

(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1. 
Studiu de fezabilitate / Memoriu 
Justificativ; 

Se verifică dacă solicitantul nu schimbă funcția comunitară a 
clădirii și prin investiția propusă contribuie la crearea de noi 
locuri de muncă; 
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S14: Investiţia să ridice potenţialul teritoriului; 

(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1. 
Studiu de fezabilitate / Memoriu 
Justificativ; 

Dacă solicitantul în Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ 
Memoriu Justificativ face referire: contribuția investiției la 
crearea locului de muncă, perfecționarea, diversificarea, 
dezvoltarea serviciilor comunitare către populație, valorificarea 
resurselor locale. 

S15: Investiţie pentru spaţii de agrement/ investiţie în infrastructură de asistenţă socială/ investiţie în 

infrastructură pentru servicii;  

(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1. 
Studiu de fezabilitate / Memoriu 
Justificativ; 

Se verifică dacă obiectul investiției este pentru spaţii de 
agrement/ investiţie în infrastructură de asistenţă socială/ 
investiţie în infrastructură pentru servicii 

S16: Investiţia să deservească un număr cât mai mare din populaţie; 

(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1. 
Studiu de fezabilitate / Memoriu 
Justificativ; 

Se verifică dacă investiția realizată nu are restricții față de 
beneficiari indirecți (de ex. locuitorii localității unde se 
realizează investiția)  

S17: Investiţia are caracter complementar, se bazează pe întregirea investiţiei realizate anterior 

(infrastructural sau alte investiţii); 

(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1. 
Studiu de fezabilitate / Memoriu 
Justificativ; 

Se verifică dacă în Proiect tehnic/ Studiu de fezabilitate/ 
Memoriu Justificativ există evaluarea situației actuale din care 
reiese că investiția are caracter complementare. 
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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. 
 
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. 


