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Varianta simplificată a Apelului de selecție pentru  
Măsura 41-122L- ÎMBU�ĂTĂŢIREA VALORII ECO�OMICE A PĂDURII 

 
 

Data lansării apelului de selecţie: 05.08.2013. 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 04.09.2013.  
 
Beneficiari eligibili:   
- proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau juridice și asociaţii ale acestora; 
- forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obști de moșneni, 

obști răzesești, păduri grănicerești și alții) – constituite în baza Legii 1/ 2000, art. 26; 
- comune, orașe și municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora; 
- instituții de cult și învățământ deținătoare de pădure și asociațiile acestora; 
- asociaţii mixte de proprietari de pădure din oricare din categoriile de mai sus. 
 
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor pentru 

Măsura 41-122L se va face la sediul Asociaţiei Alutus Regio Egyesület, din localitatea Baraolt, 
str. Minerilor, nr. 11/A, E1-04 (Centrul de Afaceri), jud. Covasna, 525100, în zilele lucrătoare 
în intervalul orar 09:00 – 12:00.  
 

Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 
finanţarea unui proiect:  
-   Fondul disponibil pentru Măsura 41-122L este de 239.153 Euro  
-  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este 
de 200.000 Euro.  
-   Valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 Euro. 

 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
Solicitatantului, care poate fi accesat pe pagina de web a Agenției de Plăți pentru Dezvoltare 
Rurală și Pescuit: www.apdrp.ro 
De asemenea la sediul GAL este disponibil varianta electronică (pe suport CD/DVD) și varianta 
tipărită a Ghidului Solicitantului. 
 
DATE DE CO�TACT ALE GAL ALUTUS REGIO EGYESÜLET U�DE 
SOLICITA�ŢII POT OBŢI�E I�FORMAŢII 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. Programul 
de lucru cu clienții: luni-vineri, între orele 09:00 – 15:00. 
  
 


