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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 simplificată 

 
 

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-subzistenta(diversificare sau 

dezvoltare), a celor care cuprind actiuni pentru protectia mediului, precum si a celor care vor fi 

promovate de grupuri de producatori. 

 

Beneficiarii eligibili pentru Masurile lansate: 

 

Măsura 41.1.3-112- Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 

Masura 112 din PNDR – “Instalarea tinerilor fermieri”sunt : 

o fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de 

finanţare), persoane fizice sau juridice care practică, în principal, activităţi agricole şi 

a căror exploataţie agricolă:  

 are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE; 

FISA%20MASURII%20112.doc
FISA%20MASURII%20112.doc
FISA%20MASURII%20142.doc
FISA%20MASURII%20142.doc
FISA%20MASURII%20421.doc
FISA%20MASURII%20421.doc
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 este situată pe teritoriul GAL-ului Ţinutul Haiducilor;  

 este înregistrată în Registrul fermelor şi Registrul agricol 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:  

 Persoana fizică – va fi acceptată ca potenţial beneficiar dacă se angajează să 

se autorizeze ca persoană fizică autorizată în termen de 30 zile lucrătoare de 

la data primirii notificării privind selectarea Cererii de finanţare.  

 Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; 

 ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; asociat şi 

administrator unic al unei Societăţi cu răspundere limitată – SRL, 

înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

Măsura 41.1.3-142- Beneficiarii eligibili pentru Măsura 142 sunt grupurile de producători 

recunoscute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la 1 ianuarie 2007 până la 31 

decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare care activeaza în următoarele sectoare : 

 

1. Sectorul agricol: 

 culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi 

rădăcinoase câmp); 

 horticultură ( flori, plante ornamentale); 

 viticultură (viţă de vie pentru vin); 

 creşterea animalelor pentru lapte; 

 creşterea animalelor (excluzând laptele); 

 granivore (porci şi păsări); 

 mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea 

animalelor). 

2. Sector forestier : 

 produse lemnoase 

 produse nelemnoase 
 

Măsura 41.4-421- Asociația Grup de Acțiune Locală ’’Ţinutul Haiducilor’’, în parteneriat cu alte 

GAL-uri sau structuri organizate în conformitate cu abordarea LEADER.  

 

Precizare: atât partenerii, cât şi acţiunile trebuie să respecte criteriile de eligibilitate şi condiţiile 

minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt ele definite în Ghidul de finanţare al 

măsurii 421 din PNDR. 
 

 

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

BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, județul Bistrița-Năsăud, in perioada 26 

noiembrie-05 decembrie 2014, de luni pana vineri, în intrevalul orar 09.00-14.00.  

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent 

fiecărei Măsuri lansate din PNDR, disponibile pe site-ul AFIR (www.afir.madr.ro) si pe site-ul GAL  

www.galtinutulhaiducilor.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL. 

 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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Modelul de Declaratie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente 

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

www.galtinutulhaiducilor.ro si la sediul GAL.  

 

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 sa le depună solicitantul in vederea punctării criteriilor de selecție 

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

ul www.galtinutulhaiducilor.ro în momentul lansării sesiunii. 

 

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le indeplineasca solicitantul pentru proiectele ce 

se incadreaza într-una dintre masurile lansate prin PNDR vor fi cele din  Ghidul Solicitantului aferent 

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

momentul lansării sesiunii. 

 

Criteriile de selectie care se vor aplica in procesul de evaluare a proiectelor vor fi cele prevazute in Ghidul 

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

(www.afir.madr.ro)  şi  site-ul Asociatiei GAL www.galtinutulhaiducilor.ro  în momentul lansării sesiunii la 

care se adauga criteriile specifice prevazute în Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL Tinutul 

Haiducilor.  

Solicitantii vor depune dosarul Cererii de Finantare  in 3 exemplare, un original si 2 copii, fiecare dosar va 

avea anexată forma electronica. Trebuie evitată depunerea proiectelor in ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, 

in cazul constatarii neconformitatii cererii de finantare, sa aiba posibilitatea redepunerii acesteia.  

Va oferim si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente 

masurilor lansate de GAL. 

 

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul Asociatiei 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
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