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: 10.10.2013

APEL DE SELECŢIE Măsura 41-125L
ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE
DEZVOLTAREA ŞI ADAPTAREA AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41-125 L-4/13

Asociaţia Alutus Regio Egyesület anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru
Măsura 41-125L
Data lansării apelului de selecţie: 10.10.2013
Data limită de depunere a proiectelor: 10.11.2013
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor pentru
Măsura 41-125 L 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 41-125 L este de 121.459 Euro
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de
121.459 Euro.
- Valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.
- Intensitatea sprijinului este de:
- 75% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publica, care
deservesc o parte din comunitate.
- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publica care
deservesc întreaga comunitate

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 Cererii de finanţare depusă la
Asociaţia Alutus Regio Egyesulet cu nr.de înregistrare……………….. ,Titlul proiectului
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................,
Declar pe propria răspundere 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 125 disponibil pe site-ul www.apdrp.ro şi vor conţine toate documentele necesare
întocmirii Cererii de Finaţare aşa cum sunt prezentate în ghid.
Documentele justificative necesare pentru a primii punctaj la criteriile de selecţie locală
sunt prezentate în secţiunea „Criterii de selecţie” din Planul de Dezvoltare Locală
disponibil pe site-ul www.alutusregio.ro.
CERINŢE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
cadrul Ghidului solicitantului aferent Măsurii 125 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 125 – ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE
DEZVOLTAREA ŞI ADAPTAREA AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII

CRITERII DE SELECŢIE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI-PNDR
NR.CRT.
CRITERII DE SELECŢIE
Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare – a1:
Punctaj maxim: 100 puncte
Proiecte de irigaţii:
la care infrastructura primară de irigaţii a fost deja
modernizată sau are un proiect la care sistemul de
irigaţii din aval a fost modernizat;
Menţiune: Vor fi punctate şi acele proiecte pentru care alimentarea
cu apă a punctelor de livrare a OUAI/FOUAI se face direct de la
sursă. Lista OUAI/FOUAI cu amenajări de irigaţii la care
alimentarea cu apă a punctelor de livrare se face direct de la sursă
se regăseşte în Anexa 13 la Ghidul Solicitantului. Această prevedere
va fi luată în considerare şi aplicată începând cu sesiunea mai 2011
sub rezerva transmiterii oficiale către Comisia Europeană, până la
data lansării sesiunii, a propunerii de modificare a PNDR în vedera
întroducerii acestei prevederi în criteriul de selecţie 1 de la
componenta a1 şi ulterior a aprobării acesteia de către Comisie.
- la care infrastructura primară de irigaţii are un proiect
de modernizare, sau un proiect la care sistemul de irigaţii
din aval are un proiect de modernizare.

PUNCTAJ

Maxim 15

-

1.

15

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este
prezentat şi demonstrate în documentele anexate(adeverinţă de la
ANIF sau alt deţinător de infrastructură primară completată cu
toate elementele solicitate prin formular).
Dacă în Adeverinţă de la ANIF sau alt furnizor de apă pentru irigaţii
nu este completată denumirea proiectului în baza căruia s-a efectuat
sau se va efectua modernizarea, nu se acordă punctaj.
2.

Proiecte de irigaţii în zonele cu icidenţă crescută a secetei

Maxim 15

Indicele de ariditate:
0-23,000
23,001-24,000

15
14

24,001-25,000

13

25,001-26,000
26,001-27,000
27,001-28,000
Peste 28,000
Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de
ariditate pe localităţi.
Proiecte cu grad de utilizare a suprafeţei de udare cât mai
ridicat
(% din suprafaţa udată prin proiect din suprafaţa totală care poate
fi udată prin punctul/le de livrare respectiv/respective)
Peste 85,01%

3.

12

12
11
10
9

Maxim 20

20

80.01-85,00%

18

75,01-80,00%

16

70,01-75,00%

14

65,01-70,00%

12

60,01-65,00%

10

55,01-60,00%

8

50,01-55,00%

6

Sub 50,00%
Precizare: Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat
din calculul gradului de utilizare a suprafeţei de udare, în baza
Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lurărilor de
Intervenţii şi documentelor anexate.
Atenţie!
- Dacă solicitantul nu prezintă informaţiile necesare pentru calculul
gradului de utilizare a suprafeţei de udare, nu se acordă punctaj.

4

CRITERII DE SELECŢIE DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL)
NR.
CRT.
4.

CRITERII DE SELECŢIE

PUNCTAJ

Solicitantul este o formă asociativă recunoscute conform legistlaţiei
naţionale în vigoare.(grupuri de producători, asociaţie,parteneriat)

10

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie,solicitantul
ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că
acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea
nr.338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare
- cooperative agricole constituite conform Legii nr.566/2004 cu
modificările şi completările ulterioare
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii
nr.138/2004 cu modificările şi completările ulterioare
- societate agricolă constituite conform Legii nr.36/1991 cu
modificările şi completările ulterioare sau întreprindere familială
constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 44/2008 care
aplică în nume propriu.
Formele associative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local,
judeţean şi naţional.

5.

Solicitantul este persoane cu vârsta până la 40 ani(inclusiv)

30

6.

Se acordă minimum 5 puncte dacă obiectivul specific al acţiunii
integrează probleme de mediu.

10

TOTAL

100

CRITERII DE SELECŢIE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI-PNDR
NR.CRT.
CRITERII DE SELECŢIE
Infrastructură de acces – a2:
Punctaj maxim: 100 puncte
Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu

1.

a) – acces la alţi agenţi economici
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este
prezentat şi demonstrat atât în Studiul deFezabilitate/Documentaţia
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (părţi scrise şi desenate), cât
şi în HCL ca obiective deservite de investiţie. Este sufficient să se
demonstreze că drumul deserveşte, pe lângă exploataţii
agricole(sector vegetal, animal sau mixt) şi obiective ale agenţilor
economici, alţii decât cei din domeniul agricol, direct sau prin drum
de acces propriu al acestora.
În planul de amplasare în zonă sau în planul de situaţie, trebuie
marcat amplasamentul agenţilor economici deserviţi de investiţie.
b) - acces la alte căi de comunicaţie( drumuri comunale, judeţene,
naţionale şi europene);

PUNCTAJ

Maxim 15

10

2.

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este
prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (părţi scrise şi desenate),
Condiţia este îndeplinită numai dacă se demonstrează accesul
direct(intersecţie) la alte căi de comunicaţie.
Punctajul pentru accesul la exploataţiile agricole şi alţi agenţi
economici nu poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte
căi de comunicaţie.

15

Proiecte pentru căi de acces ce deservesc o suprafaţă agricolă cât
mai mare

Maxim 25

≥ 500,01 ha
500,00-450,01 ha

25
23

450,00-400,01 ha

21

400,00-350,01 ha
350,00-300,01 ha
300,00-250,01 ha
250,00-200,01 ha
200,00-150,01 ha
150,00- 100,01 ha
≤ 100 ha

19
17
15
13
11
9
7

Sunt punctuate acele proiecte care deservesc direct o suprafaţă
agricolă delimitată până la o limită fizică.Această limită fizică este
considerată un alt drum de exploatare, drum public, pădure, ape,
imobile, cale ferată).

3.

Punctarea se va face conform justificării din
Studiul
deFezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
(piese scrise şi piese desenate) şi pe baza suprafeţei agricole
deservite,menţionată în hotărârea consiliului/iilor local/e.
În piesele desenate ale SF/DALI se vor marca distinct suprafeţele
deservite.
Căi de acces proiectate în urma unui plan de comasare şi
reparcelare
0
Nu se aplică

4.

Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol
de pe drumurile europene, naţionale şi judeţene
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este
prezentat şi demonstrate în Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii .
Se acordă punctaj numai dacă prin Studiul de Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (piese scrise şi
desenate) se demonstrează că drumul propus spre finanţare
reprezinte o rută alternativă calculată conform formulei:

Maxim 10

( L segment drum european)
X (punctaj obţinut) = ------------------------------------ * 10
( l drumuri din proiect )

Maxim 10

( L segment drum naţional )
X (punctaj obţinut) = ------------------------------------ * 8
( l drumuri din proiect )

Maxim 8

( L segment drum judeţean)
X (punctaj obţinut) = ------------------------------------ * 6
( l drumuri din proiect )
În formulele de mai sus s-au utilizat următoarele prescurtări:
L segment drum european = lungimea segmentului de drum
european de pe care se preia traficul agricol prin ruta alternativă.
L segment drum naţional = lungimea segmentului de drum
naţional de pe care se preia traficul agricol prin ruta alternativă.
L segment drum judeţean = lungimea segmentului de drum
judeţean de pe care se preia traficul agricol prin ruta alternativă.
l drumuri din proiect = lungimea totală a drumurilor propuse prin
proiect
Notă
Scorul obţinut aplicând formula de mai sus, se va calcula cu două
zecimale.
Nu se acordă punctajul decât pentru una din cele trei variante de rute
alternative, punctajul neputând fi cumulat.
În situaţia în care lungimea segmentului de drum judeţean, naţional
sau european de pe care se preia traficul agricol de către drumul
construit prin proiect este mai mare sau egală cu lungimea totală a
drumurilor din proiect, se acordă punctaj maxim aferent tipului de
drum public de pe care se face preluarea.
¤ Punctajul pentru acest criteriu se acordă dacă sunt respectate
următoarele condiţii în ceea ce priveşte fiecare rută alternativă
prevăzută prin proiect:
- Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul
agricol nu poate depăşi 150% din lungimea rutei alternative.
- Cel puţin jumătate din lungimea drumului considerat rută
alternativă trebuie să fie realizată prin proiect, iar diferenţa
poate fi asigurată prin drumuri publice, altele decât cele de
pe care se preia traficul agricol (european, naţional,
judeţean), indiferent de clasificare şi stadiul lor de
modernizare.
Punctajul se va calcula numai pentru o singură categorie de drum
(european, naţional, judeţean), iar în acest sens în SF/DALI se vor

Maxim 6

indica:
- categoria de drum (european, naţional, judeţean), şi
lungimea segmentului de drum de pe care se preia traficul;
- lungimea rutei alternative;
- lungimea drumurilor propuse a se realiza prin proiect.
Dacă în SF/DALI nu sunt prezentate toate informaţiile care să
conducă la posibilitatea aplicării condiţiilor şi formulelor de mai sus,
nu se acordă punctaj.

CRITERII DE SELECŢIE DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL)
NR.
CRT.
5.

CRITERII DE SELECŢIE

PUNCTAJ

Solicitantul este o formă asociativă recunoscute conform legistlaţiei
naţionale în vigoare.(grupuri de producători, asociaţie,parteneriat)

10

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie,solicitantul
ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că
acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea
nr.338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare
- cooperative agricole constituite conform Legii nr.566/2004 cu
modificările şi completările ulterioare
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii
nr.138/2004 cu modificările şi completările ulterioare
- societate agricolă constituite conform Legii nr.36/1991 cu
modificările şi completările ulterioare sau întreprindere familială
constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 44/2008 care
aplică în nume propriu.
Formele associative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local,
judeţean şi naţional.

6.

Solicitantul este persoane cu vârsta până la 40 ani(inclusiv)

30

7.

Se acordă minimum 5 puncte dacă obiectivul specific al acţiunii
integrează probleme de mediu.

10

TOTAL

100

CRITERII DE SELECŢIE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI-PNDR
NR.CRT.
CRITERII DE SELECŢIE
Submăsura 125 b îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii în
silvicultură:
Punctaj maxim: 100 puncte

PUNCTAJ

Tipuri de lucrări:

1.

-

Maxim 10

drumuri forestiere
funiculare
căi ferate forestiere

10
8
3

Punctarea se va face conform Studiului de fezabilitate/Documentaţiei
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, în ordinea priorităţilor stabilite
prin fişa măsurii.
Amplasamentul investiţiei (altitudinea)
-

zona de munte
zona de deal
zona de câmpie

Maxim 10
10
8
5

2.
Punctarea se va face conform amplasării investiţiei pe raza
administrativă a localităţii din una din zonele de câmpie, deal, munte
menţionate în Anexa 11- Studiul privind lista localităţilor cu
încadrarea în zone geografice elaborate de ICPA.
În cazul în care o localitate s-a deprins din altă localitate şi nu se
regăseşte în Anexa 11, se ia în considerare încadrarea localităţii din
care s-a desprins.
Proprietatea majoritară a terenurilor forestiere servite de
infrastructură:
3.

Proprietari privaţi şi asociaţii ale acestora
Consilii locale
Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA

Maxim 10

10
8
5

Punctarea se va face în funcţie de proprietatea majoritară asupra
pădurilor accesibilizate de infrastructura care face obiectul
proiectului, în baza Studiului de fezabilitate/Documentaţiei de
avizare pentru lucrări de intervenţii şi a documentelor emise de
solicitant (HCL, Decizie etc). Pe hărţile amenajistice ale pădurilor
deservite de drumul/rile din proiect se vor marca suprafeţele pe tipuri
de proprietăţi. Dacă documentele justificative nu evidenţiază tipurile
de proprietate asupra pădurilor, nu se acordă punctaj.

În cazul drumurilor forestiere, prioritate vor avea drumurile
care deservesc suprafaţa de pădure cea mai mare

Maxim 30

≤ 500 ha
500,01-600 ha
600,01-700 ha
700,01-800 ha
800,01-900 ha
900,01-1000 ha

5
6
7
8
9
10

1000,01-1100 ha
1100,01-1200 ha
1200,01-1300 ha
1300,01-1400 ha
1400,01-1500 ha
1500,01-1600 ha
1600,01-1700 ha
1700,01-1800 ha
1800,01-1900 ha
1900,01-2000 ha
2000,01-2100 ha
2100,01-2200 ha
2200,01-2300 ha
2300,01-2400 ha
2400,01-2500 ha
2500,01-2600 ha
2600,01-2700 ha
2700,01-2800 ha
2800,01-2900 ha
≥2900,01 ha

4.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Punctarea se va face conform Studiului de Fezabilitate, extraselor din
amenajamentul silvic(părţi scrise şi desenate),în funcţie de
suprafeţele de pădure accesibilizate de drumul forestier.
Calculul nu include alte suprafeţe deservite de drum, care nu sunt
incluse în amenajamentele silvice.
Dacă în piesele desenate ale SF/DALI, extrasele din amenajamente şi
hărţile amenajistice nu sunt prezentate şi marcate suprafeţele de
pădure deservite, nu se acordă punctaj.

CRITERII DE SELECŢIE DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL)
NR.
CRT.
5.

CRITERII DE SELECŢIE
Solicitantul este o formă asociativă recunoscute conform legistlaţiei
naţionale în vigoare.(grupuri de producători, asociaţie,parteneriat)
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie,solicitantul
ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că
acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea
nr.338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare
- cooperative agricole constituite conform Legii nr.566/2004 cu
modificările şi completările ulterioare
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii
nr.138/2004 cu modificările şi completările ulterioare
- societate agricolă constituite conform Legii nr.36/1991 cu
modificările şi completările ulterioare sau întreprindere familială

PUNCTAJ
10

constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 44/2008 care
aplică în nume propriu.
Formele associative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local,
judeţean şi naţional.

6.

Solicitantul este persoane cu vârsta până la 40 ani(inclusiv)

10

7.

Se acordă minimum 5 puncte dacă obiectivul specific al acţiunii
integrează probleme de mediu.

10

8.

În cazul lucrărilor de corectare a torenţilor, prioritate vor avea
bazinele torenţiale cu debitul cel mai mare.

Maxim 10

- ≥ 70,01 mc/s
- 40,01 mc/s – 70 mc/s
- ≤ 40 mc/s
Punctarea se va face conform debitului calculate pentru bazinul torenţial
(prevăzut în Studiul de fezabilitate/Documentaţia de avizare pentru
lucrări de intervenţii) de către proiectantul atestat în conformitate cu
Ordinul 88/2006. DEBITUL CEL MAI MARE este definit ca debitul
maxim cu asigurarea de 1% care se calculează pentru secţiunea din
amonte de confluenţa torentului respectiv cu altă formaţiune torenţiala
sau cu emisarul natural
TOTAL

10
7
5

100

IMPORTANT! Pentru Măsura 41-125L „ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA ŞI ADAPTAREA AGRICULTURII
ŞI SILVICULTURII ” punctajul minim este de 10 puncte.
Criterii de departajare a proiectelor cu punctaj egal
Pentru componenta 125 a1 (irigatii si alte lucrari de îmbunatatiri funciare):

1. În ordinea descrescătoare a numărului de hectare supuse reabilitării sau modernizării;
2. La acelaşi punctaj şi aceeaşi suprafaţă reabilitată sau modernizată, tipul culturii irigate, în
următoarea ordine:
a. Suprafaţa cea mai mare de culturi legumicole, inclusiv cartoful;
b. Suprafaţa cea mai mare de culturi furajere.
Pentru componenta 125 a2 (infrastructura de acces):
1. În ordinea descrescătoare a numărului de kilometri de drum asfaltat (cu trei zecimale);
2. La acelaşi punctaj şi acelaşi număr de kilometri de drum asfaltat, în ordinea
descrescătoare a numărului de agenţi economici deserviţi (cu profil agricol şi/sau non
agricol).
Pentru componenta 125b:
În ordinea descrescătoare a numărului de kilometri de drum forestier (cu trei zecimale).
DATA ŞI MODUL DE ANUNŢARE A REZULTATELOR
Data anunţării rezultatelor de selectare intermediare: în termen de 45 de zile 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 max. 15 zile lucrătoare de la
înregistrarea contestaţiei.
DATE DE CONTACT ALE GAL ALUTUS REGIO EGYESÜLET UNDE SOLICITANŢII
POT OBŢINE INFORMAŢII DETALIATE: în biroul Asociaţiei Alutus Regio Egyesület

din localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, et. I, cam. 4, 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.

