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Anunț  de presă  

Data publicării 23.06.2021 
 

ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță prelungirea în data de 
24.06.2021 a apelului de selecție pentru măsura: 

 
➢ Măsura 16–M16.7/6B ,,Strategie de branding ”- Definirea si implementarea Strategiei de 

branding a Ținutului Haiducilor cu o alocare financiară pe sesiune de 50.000 euro. 
Intensitatea sprijinului este de 100%. Beneficiari eligibili: 

         -Societățile comerciale, constituite conform legislației în vigoare: 
✓Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și 

completările ulterioare; 
✓Societate în nume colectiv – SNC - înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, 

republicata, cu modificările și completările ulterioare; 
✓Societate în comandită simplă – SCS - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, 

republicata cu modificările şi completările ulterioare); 
✓Societate pe acţiuni – SA - înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu 

modificarile şi completările ulterioare; 
✓Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
✓Societate cu răspundere limitată2 – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
✓Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind 

reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare); 
✓Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si 

alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare; 
✓Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți 
cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute 
în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole; 
✓Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 

566/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
-ONG-uri, constituite conform legislației în vigoare (OUG 26/2000); 
-IMM-uri care prezintă printre activitățile lor principale activități precum 
promovarea, branding, marketing etc. 
✓Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;  
✓Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 
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anuală netă sau Deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. 
-PFA-uri și întreprinderi individuale de pe teritoriul GAL (sunt eligibile doar PFA-urile 
și întrepinderile individuale  situate (cu sediul) pe teritoriul GAL: 
✓Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările 
ulterioare;  
✓Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 
Pragul minim de selectie este de: 50 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 
30.07.2021, ora 14.00. 

 
Pentru informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor din cadrul apelurilor de 

selecție, precum și cerințele de conformitate și eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le 
îndeplinească vă rugăm să consultați ”Ghidul solicitantului” elaborat de GAL, aferent fiecărei 
măsuri, disponibil pe site-ul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR 
www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea GHIDUL SOLICITANTULUI LEADER 2014-2020. 

Descrierea criteriilor de selecție și punctajul acordat fiecărui criteriu în parte, pentru fiecare 
dintre cele două măsuri lansate sunt afișate la sediul GAL și publicate pe site-ul 
www.galtinutulhaiducilor.ro  la secțiunea APELURI DE SELECȚIE. 

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este publicată pe pagina web  
www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiunea  PROCEDURI de LUCRU. 
 

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 24.06.2021- 
30.07.2021. Termenul limită de depunere a proiectelor este 30.07.2021, ora 14.00. 

 
Anunțare rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 
aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al GAL. GAL va notifica în scris și 
prin intermediul site-ului propriu pe toți solicitanții, cu privire la rezultatul evaluării cererilor de 
finanțare depuse la sediul GAL. 
 
Pentru a consulta varianta detaliată a apelurilor de selecție în format inscripționat pe suport 
electronic sau cea pe suport tipărit vă rugăm să vă adresați Biroului administrativ  la sediul 
Asociației PARTENERIAT  GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, situat în orașul Beclean, Zona de Agrement 
Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00. 
 
Proiectele se depun la sediul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, oraș BECLEAN, 
Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud. 
 
Datele de contact ale Asociației PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor unde solicitanții pot obține 
informații detaliate/suplimentare  sunt următoarele:  
 

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR 
Adresa: BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud 

Tel: 037-1408616 
Fax: 037-4094412 

E-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://galtinutulhaiducilor.ro/ghidul-solicitantului-leader-2014-2020/
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://galtinutulhaiducilor.ro/apeluri-de-selectie/
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://galtinutulhaiducilor.ro/proceduri-de-lucru-leader-2014-20120/
mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

