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Nr 379/04.01.2013 
 

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A SESIUNII DE DEPUNERE A 
PROIECTELOR PÂNĂ LA 08 FEBRUARIE 2013 

 
În conformitate cu Hot ărărea Consiliului Director al Asocia ției Grupul de 

Ac țiune Local ă Microregiunea  Hârtibaciu, nr. 377, din 04.01.2013 , sesiunea de  
depunere a proiectelor (29 - NOIEMBRIE 2012 – 07 IANUARIE 2013), aferenta 
măsurilor: 
                                 112 – Instalarea tinerilor fermieri 
                               122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii 
                               221 – Prima impadurire a terenurilor agricole 
                               322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza   

pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale” 
                               313 – Incurajarea activitatilor turistice 
                               123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 
                               312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi 
                               121 – Modernizarea exploatatiilor agricole 

                         141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență 

 

 
se prelunge ște pân ă la data de 08.02.2013, ora 14.00.  
 

Depunerea proiectelor se face la sediul GAL din loc. Agnita, str. Avram Iancu nr.66, 
zilnic, de luni până vineri, între orele 08.30-14.00. Solicitantul finanțării trebuie să 
îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Fișa Măsurii și în Ghidul 
Solicitantului aferent fiecărei măsuri, care sunt publicate pe site-ul GAL Microregiunea 
Hârtibaciu, www.gal-mh.eu , precum și pe site-ul www.apdrp.ro . 
 
Date de contact pentru informa ții suplimentare:  
 

- Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Hârtibaciu 
- Adresa de email: office@gal-mh.eu  
- Pagina web a Asociației Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Hârtibaciu 
- Tel/Fax. 0269 – 51 00 30 

 
Persoane de contact:  
 
Valentin Păun – Manager GAL Microregiunea Hârtibaciu 
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                           e-mail: valentin.paun@gal-mh.eu  
 

Nr 379/04.01.2013 

ERATA nr 2  

A ANUNTULUI APEL DE SELEC ŢIE PROIECTE LEADER, M ĂSURA 4.1 
Implementarea strategiei de dezvoltare locală 

 
411-Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier 
412- Imbunatatirea mediului si a spatiului rural 
413- Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale 

 

Data publicării anun ţului apelului de selectie: 29 NOIEMBRIE 2012 
Număr de referinţă : M41 02/12-07.01/2013 
Data publicarii eratei nr 2: 04 ianuarie 2013 

Fondul nerambursabil total, disponibil pentru prezenta sesiune: 1.931.554,00 EURO  

 
MĂSURA 141- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență 
Intensitatea finanțării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile  
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 123.000 Euro 
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 7.500 euro (1.500 de Euro/an/fermă de semi-subzistentă, timp de 
maximum 5 ani) 
 
 
MĂSURA 112 - Instalarea tinerilor fermieri 
Intensitatea finanțării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile 
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 156.000 Euro 
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 12.000 euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minima 
de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 euro/1 UDE dar nu va 
putea depăşi 40.000 euro/exploataţie 
 
 
MASURA 322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 
populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”  
Intensitatea finanțării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile 
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 368.554 Euro 
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 18.500 euro; 8 proiecte cu 
valoarea maxima de 20.000;  1 proiecte cu valoarea maxima de 35.000 euro;  2 proiecte cu valoarea maxima 
70.000 euro/proiect; 
 
 
MĂSURA 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii 
Intensitatea finanțării : 50 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile 
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 57 100 Euro 
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 7.100 euro; 2 proiecte cu 
valoarea maxima de 10.000;  2 proiecte cu valoarea maxima de 15.000 euro; 
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MĂSURA 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole 
Intensitatea finanțării : 100 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile 
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 70 000 Euro 
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 23.000 euro; 2 proiecte cu 
valoarea maxima de 23.500;   
 
MĂSURA 313 – Incurajarea activitatilor turistice 
Intensitatea finanțării : intre 50% si 85 % pentru investitiile generatoare de profit si 100 % pentru investitiile de 
interes public, negeneratoare de profit, din valoarea totală a cheluielilor eligibile 
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 700.000 Euro 
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: pentru investitiile generatoare de profit: 5 proiecte cu valoarea 
maxima de 15.000 euro; 5 proiecte cu valoarea maxima de 20.000; 1 proiect cu valoarea maxima de 83.000 
euro; pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit: 2 proiecte cu valoarea maxima de 34.000 
euro; 2 proiecte cu valoarea maxima de 59.500 euro; 2 proiecte cu valoarea maxima de 127.500 euro;  
 
MĂSURA 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi  
Intensitatea finanțării : 70 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile pentru proiecte ce vizeza servicii si 85% 
pentru activitati de productie  
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 285.000 Euro 
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 13.000 euro; 5 proiecte cu 
valoarea maxima de 17.000;  5 proiecte cu valoarea maxima de 20.400; 1 proiect cu valoarea maxima de 85.000 
euro 
 
MĂSURA 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 
Intensitatea finanțării : 50 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile 
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 85 600 Euro 
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 5.600 euro; 3 proiecte cu 
valoarea maxima de 10.000;  2 proiecte cu valoarea maxima de 25.000;   
 
MĂSURA 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole 
Intensitatea finanțării : 50 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile 
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 86 300 Euro 
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 2 proiecte cu valoarea maxima de 8.150 euro; 2 proiecte cu 
valoarea maxima de 15.000;  2 proiecte cu valoarea maxima de 20.000; 
 
 


