
 

APEL DE SELECȚIE 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte 2/M19/3A/1 – 2/18-03.08.2018 

Data publicării:    05.06.2018 

Grupul de Acțiune Locală “Țara Oltului” anunță lansarea celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte 

pentru Măsura M19/3A/1 - Promovare forme asociative 

I. Data lansării apelului de selecție:    05/06/2018 

 

II. Data limită de depunere a proiectelor:  03/08/2018 

 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la 

sediul Grupului de Acțiune Locală “Țara Oltului” din comuna Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 

557190, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00 

 

IV. Beneficiarii eligibili:  

Beneficiari direcți: 

 ONG-uri, înființate conform “ Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații” 

care au desfășurat sau desfășoară activități de facilitare comunitară în domeniul vizat de 

măsură; 

 Comunele și asociațiile acestora definite conform legislației în vigoare 

 GAL TO (doar în situația în niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de 

evitare a conflictului de interese); 

 Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul acestui proiect înființarea unei structuri 

asociative de tip: 

 Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e) cu modificările și 

completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate să deservească 

interesele propriilor membri;  

 Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările 

ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.;  

 Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și 

completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri) 

de pe teritoriul G.A.L.; 

 Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi în a 

cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos: PFA/II/IF; 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici;  

 Organizații neguvernamentale;  

 Liderul de proiect trebuie sa fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este obligatoriu 

sa fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL TO; 



 

Atenţie! 

Sprijinul în cadrul acestei măsuri este acordat pentru a promova formele asociative iar  solicitantul 

este un parteneriat constituit din cel puțin două entități din categoria beneficiarilor direcți eligibili. 

Atenţie! 

În cazul parteneriatelor, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, 

Liderul de proiect trebuie să fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este obligatoriu să fie 

înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL TO. 

Beneficiati indirecți (grupul țintă): 

 Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL TO, înregistrați în registrul agricol al primăriilor 

comunei de reședință; 

 Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale(înființate în baza 

O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.; 

V. Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări: 

Contribuția publică alocată celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M19/3A/1: 

24.218,00 Euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 24.218,00 Euro. 

VI. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 
Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii se pot obține la sediul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ 

ȚARA OLTULUI - Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190, de luni pana vineri, 

în intervalul orar 09:00 – 14:00.  

VII. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 
elaborat de GAL Țara Oltului pentru măsura M19/3A/1 - Promovare forme asociative și pot fi 
descărcate de pe pagina de internet a GAL Țara Oltului http://www.taraoltului.ro/; 

 
La sediul GAL Țara Oltului este disponibilă  versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate 
aferente măsurii lansate. 
Coordonatori animare teritoriu:  

Elena Roua –  Boisoara, Caineni, Titesti cu satele apartinatoare – 0762 608 703 
 Berghia Liliana – Arpaşu de Jos, Cârta, Cârtişoara, Porumbacu de Jos, Racoviţa, Turnu Roşu, Boiţa 
cu satele apartinatoare –tel: 0743276461 
 
Grupul de Acțiune Locală “Țara Oltului” 

REPREZENTANT LEGAL: 

LIMBĂSAN CAMELIA 

                    

http://www.taraoltului.ro/

