
Apel de selecţie MASURA 41 

Data publicarii anuntului:    22 mai 2013 

Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte:   M41-01/13 - 24.06.2013 

GAL  Tara Oltului ( GAL TO), va anunta lansarea primului apel de selectie, pentru 

urmatoarele masuri : 

Masura : 112 Instalarea tinerilor fermieri 

                       Alocarea indicativă sesiune ( euro ): 150.000 

Masura : 121 Modernizarea exploatatiilor agricole 

Alocarea indicativă sesiune ( euro ): 400.000 

Masura : 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 

Alocarea indicativă sesiune ( euro ): 400.000 

Masura : 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta  

Alocarea indicativă sesiune ( euro ): 150.000  

Masura : 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi 

Alocarea indicativă sesiune ( euro ): 600.000 

Masura : 313 Incurajarea activitatilor turistice 

Alocarea indicativă sesiune ( euro ): 550.000 

Masura : 322 Imbunatatirea serviciilor de baza pentru  economia si populatia rurala si   

                       punerea  in valoare a mostenirii rurale  

Alocarea indicativă sesiune ( euro ): 240.000 

 

 Teritoriul GAL  TO : 
- Pentru masurile 112, 121, 123, 141, 312, 313, 322 : 

Arpasu de Jos, Cartisoara, Carta, Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita, 
Caineni, Boisoara, Titesti 

- Pentru masurile 112, 121, 123, 141  Talmaciu 
 

 Data lansarii apelului de selectie:        24  mai  2013 , ora 09 
 Data limita de depunere a proiectelor  24 iunie 2013 , ora 14  
 Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

- In zilele lucratoare, numai intre orele 9 – 14 
- Adresa : Porumbacu de Jos, nr 253 ( la sediul primariei ) 

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in 
aceasta sesiune, impusa de AM_PNDR : 

- masura 112 -  30.000 euro 
- masura 121 -  60.000 euro 
- masura 123 -  60.000 euro 
- masura 141 -    7.500 euro 
- masura 312 -   70.890 euro 
- masura 313 -   68.382 euro – beneficiari privati 
- masura 313 -   75.000 euro – beneficiari publici 
- masura 322 -   51.429 euro – beneficiari privati 

 Suma maxima a unui proiect : 
- 200.000 euro cheltuieli eligibile nerambursabile 
- 400.000 euro , suma totala proiect 

 Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL 



toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre  
beneficiar. Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii 
beneficiarului cu privire la confirmarea platii, ´n maximum 5 zile lucratoare de la data 
efectuarii platii. Se gaseste pe site-ul nostru : www.taraoltului.ro 

 Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie: 
- dupŁ selectarea proiectelor se va publica un Raport de selecŞie Intermediar cu   

beneficiarii admiĸi sau respinĸi pe site-ul GAL www.taraoltului.ro; 
- ´n urma publicŁrii Raportului, beneficiarii vor fi notificaŞi ´n scris cu privire la  

 rezultatul selecŞiei; 
- beneficiarii a cŁror proiecte nu au fost selectate vor putea depune contestaŞii ´n  

 maxim 5 zile de la primirea notificŁrii; 
- contestaŞiile vor fi analizate de o Comisie de ContestaŞii;  
- rezultatele analizŁrii contestaŞiilor vor fi publicate ´ntr-un Raport de contestaŞii ĸi apoi se va 

publica un Raport de SelecŞie Final; 
- contestatarii vor fi notificaŞi cu privire la rezultatul contestaŞiei.  
 Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu 
depunerea proiectului, sunt ´n conformitate cu cerintele fisei masurii din PNDR  si cu 
Ghidului solicitantului, aferente masurii respective, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro sau 
www.madr.ro, 

 Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le ´ndeplineasca  
solicitantul sunt cele din Ghidul Solicitantului aferent masurii respective, disponibil pe site-
ul www.apdrp.ro  sau www.madr.ro , 

 Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie a GAL. 
Descrierea criteriilor de selectie, punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu si punctajul 
minim pe care trebuie sa- l obtina un proiect pentru a fi selectat se gasesc pe  site-ul nostru 
www.taraoltului.ro 

 Data si modul de anuntare a rezultatelor: 
- Beneficiarii vor fi notificaŞi ´n scris de cŁtre GAL dacŁ proiectele au fost selectate 

sau nu prin publicarea unui Raport de SelecŞie Intermediar. 
- DacŁ proiectul nu a fost selectat se poate depune contestaŞie ´n termen de 5 zile de la 

primirea notificŁrii.  
- ContestaŞiile se analizeazŁ de cŁtre o Comisie de ContestaŞii care va emite un Raport 

de ContestaŞii cu rezultatele contestaŞiior.  
- Ċn urma finalizŁrii acestora beneficiarii care au depus contestaŞii vor fi notificaŞi cu 

privire la rezultatul soluŞionŁrii contestaŞiei.  
- Se va publica ulterior un Raport de SelecŞie Final.  
- Toate informatiile vor fi publicate pe www.taraoltului.ro 

 Datele de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: 
In zilele lucratoare, numai intre orele 9 ï 14 
Adresa : Porumbacu de Jos, nr 253 ( la sediul primariei ) 
Web-site : www.taraoltului.ro     E-mail: tara_oltului@yahoo.com         

Telefon   : 0269 ï 522.101,  0743276461-Berghia Liliana; 0748120970-Grancea Maria

Diaconu Dan-0743057735 ; Limbasan Camelia - 0744795965; Roua Elena-0762608703
Pentru a usura comunicarea este de preferat corespondenta pe e-mail. 
Reprezentant legal : Dan Diaconu 
Data : 22 mai 2013                                 
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