
                    
                                                      ASOCIAŢIA ŢARA 

                                                   SECAŞELOR ALBA-SIBIU 

                                                        

 
       Cod 517240, Comuna CIUGUD, localitatea CIUGUD, str. Principală, nr. 157, tel/fax. 0258/841205, 0258/841000  

 E – mail asociatiatarasecaselor@yahoo.com                                                 

    

 

APEL DE SELECȚIE PROIECTE 
MĂSURA 4.1 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

SUB-MASURA 413 - CALITATEA VIEŢII ŞI DIVERSIFICAREA ECONOMIEI 
RURALE 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 413-322  - 1/2012 

 
Asociatia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu anunţă lansarea, începând cu data de 05 iulie 2012, 
a sesiunii nr. 1 de primire a cererilor de proiecte pentru Măsura 413-322 - “ Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale ”. 

 
Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune Locală 
Ţara Secaşelor Alba-Sibiu și vor fi dezvoltate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare 
identificate la nivelul teritoriului, așa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare 
Locală, disponibil pe site-ul asociației (www.tarasecaselor.ro). 
 
Data limită de depunere a proiectelor : 10.08.2012 
 
Depunerea proiectelor 
Proiectele pot fi depuse în intervalul  05 iulie 2012 -10 august 2012 la sediul Asociatiei 
Ţara Secaşelor Alba-Sibiu, loc. Ciugud, str.Principală, nr.157, jud. Alba  în 
intervalul orar 09:00 – 14:00. 
 
Fondurile disponibile pentru Sub-Măsura 413 - “Calitatea vieţii şi diversificarea 
economiei rurale” – masura 322 din PDL sunt de 895400 euro. Suma maximă 
nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 
322 este de 54 000 de Euro, iar valoarea totală a proiectului nu va depăşii  
400 000 euro. 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 322 este de 5.000 de 
Euro – aceasta suma reprezentând valoarea totala eligibila a proiectului. 
 
Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu 
depunerea proiectului sunt cele menţionate in Ghidul Solicitantului aferent 
măsurii 322.Documentele necesare sunt disponibile în format electronic pe site-ul 
www.apdrp.ro. şi www.tarasecaselor.ro 
 
 
CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE 
 
Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate 
menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii 322 din  P.N.D.R. 
(www.apdrp.ro și www.madr.ro) si cele din fisa masurii 413-322 
(www.tarasecaselor.ro).  
 
 

http://www.tarasecaselor.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.tarasecaselor.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.tarasecaselor.ro/
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PROCEDURĂ DE SELECȚIE 
GAL  Ţara Secaşelor Alba-Sibiu va puncta fiecare proiect eligibil conform sistemului de 
punctaj afişat pe site(www.tarasecaselor.ro), si va întocmi si aproba Raportul de 
evaluare.Selecția proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecție stabilite de GAL.  
 
COMPONENȚA COMITETULUI DE SELECȚIE 
Comitetul de selecţie a proiectelor, numit prin Hotărârea Adunarii Generale 
nr.2/2010 este format din 11 membrii, 5 reprezentanţi al sectorului public, 6 

reprezentanti ai sectorului privat , provenind 2 din mediul urban si 9 din mediul rural. 

ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR 
În termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului pentru primirea proiectelor, lista 
candidaturilor primite va fi disponibilă pe site-ul GAL. 
In termen de 45 de zile de la data limită de primire a proiectelor, toti solicitanții care au 
înregistrat proiecte la Secretariatul GAL vor fi informați cu privire la rezultatele selecției. 
Anunțarea rezultatelor se va face prin afișare la sediul GAL și pe pagina web a asociației. 
Beneficiarii vor primi o notificare scrisă, prin care vor fi informați cu privirela selectarea 
sau respingerea proiectului propus. 
Contestaţiile vor putea fi depuse la Secretariatul GAL Ţara Secaşelor Alba-Sibiu, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la 
afisarea pe site a raportului de evaluare. 
 
PERSOANE DE CONTACT 
Pop Dan Doru – manager GAL,  
tel.0733066106, e-mail: asociatiatarasecaselor@yahoo.com 
Arsu Vasile Marius – responsabil tehnic,  
tel.0763132513, e-mail:asociatiatarasecaselor@yahoo.com 

http://www.galpemures.ro/
mailto:asociatiatarasecaselor@yahoo.com
mailto:asociatiatarasecaselor@yahoo.com

