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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Planul European de 
Redresare Economică 
Proiect finanțat cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 
Axa LEADER: Sub-Măsura 431.2  
Titlul proiectului”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” 
Contract: C431.2021260658155 
Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală”Ținutul Haiducilor”  

 

 

 

APEL DE SELECȚIE NR. 4 DIN 2014-varianta integrală 

 
 

Data lansării: 26 noiembrie 2014 

Data limită de depunere a proiectelor: 05 decembrie 2014 
 

Numar de 

referinta Apel 

de selectie 

proiecte 

Denumire măsură Valoare 

nerambursabila 

alocata pe 

masura (euro)  

Valoarea maxima 

nerambursabila/ 

proiect (euro) fără 

TVA 

Contribuţia 

beneficiarului 

% 

M41.1.3-112-

4/26.11.2014-

05.12.2014 

M41.1.3-112-Instalarea tinerilor 

fermieri 

128.000 Euro 32.000 Euro 0 % 

M41.1.3-142-

4/26.11.2014-

05.12.2014 

M41.1.3-142-Infiintarea grupurilor 

de producatori 

5.000 Euro 5.000 Euro 0 % 

M41.4-421-

4/26.11.2014-

05.12.2014 

M41.4-421-Implementarea 

proiectelor de cooperare 

16.788 Euro 16.788 Euro 0 % 

 Fondul disponibil total alocat pe 

sesiune 

149.788 Euro   

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 euro 

 
ATENTIE! În aceasta sesiune se pot depune doar proiecte care NU prevãd lucrãri de construcţii-

montaj! 

 

Vor avea prioritate proiectele implementate de fermierii de semi-subzistenţă(diversificare sau 

dezvoltare), a celor care cuprind acţiuni pentru protecţia mediului, precum şi a celor care vor fi 

promovate de grupuri de producători. 

 

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei Grup de Acțiune Locală  ”Ținutul Haiducilor”orașul 

Beclean, Zona de Agrement Figa, Nr.22, județul Bistrița-Năsăud, în perioada 26 noiembrie-05 

decembrie 2014, de luni până vineri, în intrevalul orar 09.00-14.00.  

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente 

proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul 

www.galtinutulhaiducilor.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a 

FISA%20MASURII%20112.doc
FISA%20MASURII%20112.doc
FISA%20MASURII%20142.doc
FISA%20MASURII%20142.doc
FISA%20MASURII%20421.doc
FISA%20MASURII%20421.doc
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării 

plății. 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul, cerinţele de conformitate şi eligibilitate, 

precum şi procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL sunt disponibile pe site-ul AFIR 

(www.afir.madr.ro) şi pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro.  

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție 

vor fi cele din Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul AFIR (www.afir.madr.ro) şi pe site-

ul www.galtinutulhaiducilor.ro în momentul lansării sesiunii. 

 

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru proiectele ce 

se încadrează într-una dintre măsurile lansate prin PNDR vor fi cele din  Ghidul Solicitantului aferent 

măsurii, disponibil pe site-ul AFIR (www.afir.madr.ro) şi pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro în 

momentul lansării sesiunii. 

 

Procedura de selecţie respectă Regulamentul de selecţie a proiectelor afişat pe site-ul Asociaţiei Grup de 

Acțiune Locală  ”Ținutul Haiducilor” www.galtinutulhaiducilor.ro. 

 

Comitetul de selecţie al proiectelor este constituit din 11 persoane, reprezentanţi ai parteneriatului 

Asociatiei GAL ”Ţinutul Haiducilor” (4 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, 3 reprezentanţi ai 

sectorului privat, 4 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale). Ca şi observator, va participa şi un 

expert din partea Compartimentului de Dezvoltare Rurală a Judeţului Maramureş. Dacă este cazul, membrii 

Comitetului de selecţie pot fi inlocuiţi de membrii supleanţi, în numar de 11 persoane (4 reprezentanţi ai 

autorităţilor publice locale, 3 reprezentanţi ai sectorului privat, 4 reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale). Printre membrii supleanti ai Comitetului de selecţie există un singur partener din mediul 

urban. 

Comisia de soluţionare a contestațiilor este constituită din 3 persoane, reprezentante ale parteneriatului 

Asociaţiei GAL ”Ţinutul Haiducilor” (1 reprezentant al autorităţilor publice locale, 1 reprezentant al 

sectorului privat, 1 reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale).  

Raportul de selecţie va fi publicat pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro. 

 

Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor vor fi cele prevazute în Ghidul 

Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

(www.afir.madr.ro)  şi pe site-ul Asociaţiei GAL ”Ţinutul Haiducilor”  www.galtinutulhaiducilor.ro  în 

momentul lansării sesiunii la care se adauga criteriile specifice prevazute în Strategia de Dezvoltare Locală a 

Asociaţiei GAL ”Tinutul Haiducilor”. În fişele Măsurilor de pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro 

secţiunea Apel de selecţie, sunt detaliate criteriile de selecţie, punctajul minim pentru selectarea unui proiect 

şi criteriile de departajare ale proiectelor cu acelaşi punctaj. 

 

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 

aprobarea Raportului de Evaluare/Selecţie de către reprezentantul legal al Asociaţiei GAL ”Ţinutul 

Haiducilor”   care va fi postat pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro  şi afişat la sediul Asociaţiei GAL 

”Ţinutul Haiducilor”. 

Asociaţia GAL ”Tinutul Haiducilor” va notifica în scris pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor si 

selecției cererilor de finanţare depuse de către aceştia. Notificările către solicitanți asupra rezultatului 

selecţiei vor fi transmise personal cu confirmare de primire din partea solicitantului. Eventualele contestaţii 

se vor depune în termen de 5 zile de la primirea notificării. Raportul Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor 

va fi făcut public pe site-ul  www.galtinutulhaiducilor.ro în termen de 3 zile. 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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Solicitanţii vor depune dosarul Cererii de Finanţare  în 3 exemplare, un original şi 2 copii, fiecare dosar va 

avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, 

în cazul constatării neconformităţii cererii de finanţare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul Asociaţiei Grup de Acțiune Locală ”Ținutul 

Haiducilor”, orașul Beclean, Zona de Agrement Figa, Nr.22, județul Bistrița-Năsăud, cod 

poștal 425100. Tel: 037-1408616 Fax: 037-2255592, sau scrieţi-ne la adresa de e-mail: 

secretariat@galtinutulhaiducilor.ro  

Vă oferim şi varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente 

măsurilor lansate de Asociaţia Grup de Acțiune Locală ”Ținutul Haiducilor”. 

 

Anunţul referitor la apelul de selecţie pentru  depunere  de proiecte lansat de Asociaţia Grup de 

Acțiune Locală  ”Ținutul Haiducilor” va fi afişat la sediile primăriilor unităţilor administrativ-

teritoriale membre: Tîrlișua, Spermezeu, CăianuMic, Uriu, Zagra, Negrilești, Petru Rareș, Chiuza, 

Runcu  Salvei, Ciceu Giurgești, Ciceu Mihăiești, Braniștea, Cuzdrioara- județul Cluj și orașul Beclean.   
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