
     
 

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER 

Contract de finanţare Nr. C4312011071560008/12.01.2012 
 

  
Data publicării: 21.02.2013 

 
 

APEL DE SELECŢIE Măsura 41-142L 
 

ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI 
 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41-142 L-1/13 

 

 

Asociaţia Alutus Regio Egyesület anunţă lansarea, în perioada 21.02.2013 – 25.03.2013, a primei 

sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 41-142 L  

 

Data lansării apelului de selecţie: 21.02.2013 

 

Data limită de depunere a proiectelor: 25.03.2013 

 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor pentru 

Măsura 41-142 L se va face la sediul Asociaţiei Alutus Regio Egyesület, din localitatea Bodoc, nr. 

65 în zilele lucrătoare în intervalul orar 09:00 – 15:00.  

 
Cererile de finanţare se depun în trei exemplare: ORIGINAL, COPIE 1, 

COPIE 2 GAL. Fiecare exemplar trebuie depus şi pe suport electronic. 
 

Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect:  

-   Fondul disponibil pentru Măsura 41-142 L este de 102.026 Euro  
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este 

de 34.009 Euro.  

-   Intensitatea sprijinului este de 100% a cheltuielilor eligibile  

MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL 

toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este 

prezentat mai jos: 



 

 
DECLARATIE* 

 
 
 

 

Subsemnatul ……………………………………………………., domiciliat în 

…………………………………………………………………….., posesor al BI/CI/PASS seria 

……………. nr ………………eliberat la data ………… de ………….., CNP 

………………………………., , in calitate de Reprezentant Legal al 

…………………………….............(numele Beneficiarului cu elementele de identificare), având 

calitatea de Beneficiar al Contractului de Finanţare 

nr...................................................................,pentru proiectul........................................................ 

.................................................................................................................., declar pe propria 

raspundere, ca voi raporta către GAL-Asociaţia ALUTUS Regio Egyesulet toate plăţile aferente 

proiectului selectat ce vor fi efectuate de  APDRP. Raportarea voi face după primirea de la 

CRPDRP 7 Centru Alba a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, în maxim 5 zile lucrătoare 

de la data efectuării plăţii. 

 

 

   Reprezentant Legal 

  Numele şi prenumele............................................ 

  Data.......................................  

  Semnătura/Ştampila............................................. 

 

 

MODALITATEA DE ANUNŢARE A REZULTATULUI  PROCESULUI DE SELECŢIE A 
PROIECTELOR se desfăşoară conform Regulamentului privind procedura de evaluare şi 

selecţie a proiectelor publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro 

 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR 
Proiectele se vor întocmi în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului aferent Măsurii 142 

disponibile pe site-ul www.madr.ro şi vor conţine toate documentele necesare întocmirii Cererii 

de Finaţare aşa cum sunt prezentate în ghid. 

 

 

CERINŢE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE 
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate 

în cadrul Ghidului solicitantului aferent Măsurii 142 şi ale Planului de Dezvoltare Locală (PDL) al 

Asociaţiei Alutus Regio Egyesület, publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro 

 



PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 
Selecţia proiectelor se va realiza conform Regulamentului privind procedura de evaluare şi 

selecţie a proiectelor publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro 

 

Criterii de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu: 
 

Măsura 142- ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI 
 
 
CRITERII DE SELECŢIE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI- PNDL(nu sunt) 
 
 
CRITERII DE SELECŢIE DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ- PDL 
 
NR.CRT. CRITERII DE SELECŢIE  PUNCTAJ 

1. 66% dintre beneficiarii finali sunt fermieri de semi-subzistenţă 40 

2. 50% dintre beneficiarii finali sunt fermieri cu vârsta până la 40 ani 

inclusiv 

33 

3. Obiectivul specific al acţiunii integrează probleme de mediu 27 

 TOTAL 100 

 

 

IMPORTANT! Pentru Măsura 41-142L „ ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE 
PRODUCĂTORI ” punctajul minim este de 100 de puncte.  
 
DATA ŞI MODUL DE ANUNŢARE A REZULTATELOR 
 

Data anunţării rezultatelor de selectare intermediare: în termen de 30 zile lucrătoare 

de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor. 

Raportul de selecţie va fi publicat pe pagina web www.alutusregio.ro 

şi afişat la birourile Asociaţiei Alutus Regio Egyesület,  solicitanţii fiind notificaţi şi în scris.  

Data limită de depunere a contestaţiilor: în termen de max. 5 zile lucrătoare de la 

primirea notificării despre rezultat.   

Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: în termen de 15 zile lucrătoare de la 

înregistrarea contestaţiei.   

 

DATE DE CONTACT ALE GAL ALUTUS REGIO EGYESÜLET UNDE SOLICITANŢII 
POT OBŢINE INFORMAŢII DETALIATE: în birourile Asociaţiei Alutus Regio Egyesület  

din localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, et. I, cam. 4, şi localitatea Bodoc, nr. 65, la nr. de 

telefon 0267 378 988 şi la pagina web www.alutusregio.ro 

 

 

 


