
 

 
 

    Apel de selecţie a proiectelor 

Măsura 112 

 

Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei anunţă prelungirea 

primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 112, până în data de 27.02.2015 

Numarul de referinta al sesiunii  M 112 – 1/15 – 28.01.2015 

 

Data lansării apelului de selecţie: 19.01.2015 

 

Data limită de primire a proiectelor: 27.02.2015 ora 14.00 

 

Depunerea proiectelor aferente Măsurii 112, ”Instalarea tinerilor fermieri” se va face 

la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei, în 

localitatea Drăguş, nr. 477 (în incinta caminului cultural),  jud. Braşov, de luni până vineri, 

în intervalul orar  9-14. 

Apelul de Selecție conține toate prevederile și informațiile care au facut obiectul 

ultimului Apel de Selecție pe măsura 112, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, 

, fiind astfel respectat principiul transparenței. 

Referitor la termenul pentru depunerea modificărilor de strategii de 

dezvoltare locală și depunerea la AFIR a proiectelor selectate, vă rugăm să consultați 

adresa Nr. 77286/26.01.2015, care se gasește pe site-ul www.galmvs.ro . 

 

Fondurile totale disponibile pentru Măsura 112 ”Instalarea tinerilor fermieri” sunt de 

32.000  euro. 

 

Suma maximă neramburasabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 32.000 

euro 

 

Valoare totala eligibila a proiectului nu va depasi suma de  32.000 euro. 

 

 

Declaraţia beneficiarului privind raportarea către GAL: 

- Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului 

selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. 

- Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu 

privire la confirmarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 

 

Model de Declaraţie privind raportarea către GAL: 

http://www.galmvs.ro/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    DECLARAŢIE 

Privind raportarea către GAL – MVS 

 

 

Subsemnatul ............................................................................................................................. ...., domiciliat 

în ......................................................................, posesor al BI/CI/PASS seria .......... nr 

...........................eliberat la data ............................ de .........................................................................., CNP 

............................................................................, în calitate de Reprezentant Legal al 

proiectului.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

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

răspundere, că voi raporta către GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei toate plăţile 

aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP. 

Raportarea voi face după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la 

confirmarea plăţii, în maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.  

 

Reprezentant Legal  

Numele și prenumele ......................................................................  

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

Semnătura/ștampila ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie a proiectelor: 

Anunțarea rezultatului procesului de selecție se va realiza după publicarea 

raportului de selecție, primirea și soluționarea contestațiilor, publicarea raportului de 

contestații, publicarea raportului final de selecție. 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu cererea 

de finanţare: 

Nr. Crt. Denumire document 

1. 

Documente de proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă: 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol:  

        Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol 

conform legislaţiei în vigoare (contract de vânzare-cumpărare autentificat de 

notar, act de donaţie autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitivă şi 

irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de 

notar şi alte acte care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform 

legislaţiei în vigoare); 

şi/ sau 

 tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate 

conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de 

minim 5 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare) cu suprafeţele luate în arendă 

pe categorii de folosinţă şi perioada de Arendare 

 şi/ sau 

 contract de concesionare, cu o valabilitate de cel puţin 5 ani la data depunerii 

Cererii de Finanţare. Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de 

concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă 

este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. 

 documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de 

proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract 

de arendă/ închiriere/ contract de comodat. Suprafaţa de teren eligibilă pentru 

vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 

b) Documente solicitate pentru clădiri: 

 actul de proprietate 

 alte documente care demonstrează dreptul de folosinţă asupra clădirii. 

 În cazul în care proiectul vizează şi modernizarea clădirilor acestea se vor 

face în baza Legii 50/ 1991, modificată şi completată. 

În cazul realizării de investiţii, documentele de proprietate la punctul b) sunt 

obligatorii. 



 

 
c) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine: 

- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia 

veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) din 

care să rezulte: 

 efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data 

primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de 

formular de mişcare ANSVSA/DSVSA. 

(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 

- solicitanţii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de 

achiziţii de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri şi mătci (facturi, 

ordine de plată, chitanţe, proces- verbal de predare-primire); 

d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de 

proprietate şi/sau de folosinţă (arendă/concesionare) al terenului/ fermei 

zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila 

primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”. 

 

2. 

Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA 

sau II în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind 

selectarea Cererii de Finanţare, cu specificarea codului CAEN pentru care se 

autorizează, urmând ca până la acea dată să prezinte următoarele documente: 

- document de la bancă cu datele de identificare ale bancii şi ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se 

derulează operaţiunile cu APDRP); 

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică 

faptul că solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau II, codul 

CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de 

lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare 

(Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 

85/2006 republicată; 

- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform 

legislaţiei în vigoare; 

3. 

Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi 

administrator unic, document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi 

ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al 

contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP). 
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a) Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care 

să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza carora îşi au sediul 

social şi punctele de lucru şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul 

consolidat (dacă este cazul). 

Sau 



 

 
b) Pentru solicitanţii neautorizaţi, persoane fizice: Certificate care să ateste 

lipsa datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi au 

domiciliul. 

5. 
Cazierul judiciar, fără înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare, al 

solicitantului. 

6. 
Copia actului de identitate pentru solicitant si al soţiei/ soţului, pentru toţi 

solicitanţii care sunt casatoriţi, după caz. 

7. 

a) Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi 

administrator unic, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerţului care specifică faptul că solicitantul este asociat şi 

administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis 

la adresa exploataţiei agricole, codul CAEN conform activităţii pentru care 

solicită finanţare, şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare 

(Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform 

Legii 85/2006 republicată. 

b) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 

conform legislaţiei în vigoare. 

8. 

Copie după diplomă de studii: 

- absolvent de liceu/ şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul 

agricol, veterinar şi economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil 

agricol, zootehnic şi veterinar însoţită de „Certificat de calificare profesionala 

(competenţe)”; 

- absolvent de liceu/şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii (altul decât cel 

cu profil agricol), care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de 

absolvire a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în domeniul agricol, 

veterinar şi economic cu profil agricol. 

- adeverinţă pentru absolvenţii liceului sau a şcolii profesionale/ şcoala de arte şi 

meserii din promoţia 2012 (cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până 

la semnarea contractului de finanţare), care prezintă un certificat de calificare 

sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în 

domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol. 

Solicitanţii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire în 

domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol vor prezenta: 

- adeverinţă că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar şi 

economic cu profil agricol, de minimum 150 ore, însoţită de declaraţia pe 

propria răspundere că vor aduce certificatele până la semnarea Contractului de 

Finanţare cu Agenţia. 

9. 

a) Document (carte de muncă sau adeverinţă de la locul de muncă) care atestă 

faptul că solicitantul a desfăşurat activitaţi în domeniul agricol mai mult de 50% 

din timpul de lucru cu cel puţin 12 luni, înaintea instalării sale pe cont propriu. 

Sau 



 

 
b) Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei 

familii de fermier şi ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul 

fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea 

instalării sale pe cont propriu, însoţită de declaraţia conducătorului exploataţiei 

agricole unde a lucrat solicitantul, conform declaraţiilor anexate pe site la adresa 

www.apdrp.ro.  

10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei. 

11. 

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind exploataţia 

agricolă că nu a mai accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau soţul/soţia nu deţine în 

proprietate/ folosinţă alte terenuri, animale, păsări şi familii de albine, în afara 

celor declarate în Planul de afaceri. 

12. 

a) Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă 

asociativă, ca membru, înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, în 

domeniul proiectului emis de către: 

-- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa Guvernului nr. 

37/2005 privind recunoasterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru 

comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările 

ulterioare (document care atestă calitatea de membru al grupului de producători 

declaraţie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administraţie); 

- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute 

conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar 

grupurilor de producători recunoscute preliminar  şi organizaţiilor de producători 

în sectorul fructe şi legume (document care atestă calitatea de membru al grupului 

de producători, declaraţie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de 

administraţie); 

- societate cooperativă agricolă, consituită conform legii nr.1/2005 (adeverinţă 

eliberată de cooperativa agricolă însoţită de copia dupa înregistrarea la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are 

sediul, cererea de înscriere aprobată de adunarea generală); 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare (cerere de aderare avizată de consiliul de administraţie şi 

aprobată de adunarea generală, şi declararea expresă a recunoaşterii actului 

constitutiv, adeverinţă privind calitatea de membru eliberată de cooperativă, 

actul constitutiv şi statutul cooperativei, certificatul de înregistrare şi certificatul 

constatator ORC al cooperativei); 

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare (adeziunea la statut şi la hotărârile 

adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum şi dovada plătii 

contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs). 

- Organizaţia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): 

http://www.apdrp.ro/


 

 
- document care demonstrează calitatea de membru al asociaţiei în care este 

membru solicitantul: adeverinţă emisă de OIPA care demonstrează calitatea de 

membru a solicitantului în asociaţie şi a asociaţiei în OIPA, document avizat de 

consiliul director însoţit de statutul organizaţiei. 

Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecţie 

„Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei 

naţionale în vigoare”. 

b) Angajament de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani. 

Lista pachetelor existente: 

1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală 

2. Practici Agricole Tradiţionale 

3. Pajisti Importante Pentru Păsări – pachet pilot 

4. Culturi verzi 

5. Agricultură ecologică 

6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 

7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu 

(Branta ruficollis). 

Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecţie. 

 

 

Cerinţe de conformitate şi eligibilitate 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate, să prezinte documentele justificative o dată cu depunerea proiectului, 

menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsuri 112 – „Instalare tinerilor 

fermieri” din PNDR şi Ghidul Solicitantului şi Manualul de procedură pentru 

implementarea Măsurii 41. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea acestei măsuri în cadrul GAL 

sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de internet www.apdrp.ro, 

precum și pe site-ul asociaţei www.galmvs.ro. sau MADR www.madr.ro  in vigoare la 

momentul lansarii. 

 

Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL este disponibila pe 

site-ul www.galmvs.ro . 

Criteriile de selecție a proiectelor depuse în cadrul Măsurii 112 sunt postate pe 

site-ul GAL: www.galmvs.ro, respectiv: 

 

 

Criterii de selecţie cu punctaj: 

http://www.apdrp.ro/
http://www.galmvs.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.galmvs.ro/
http://www.galmvs.ro/


 

 
Nr 

crt 

Criterii de selectie nationale Punctaj  

1 Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 

completează secţiunea specifică ”Stabilirea dimensiunii economice a 

fermei” a Cererii de finanţare, din care va trebui să rezulte că 

exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune economică cuprinsă 

între 6 şi 8 UDE. 
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2 Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil 

vegetal/animal) într-o zona defavorizata. 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica 

daca întreaga exploatatie agricola este situata în: 

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor 

Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, 

prezentata în anexa la Ghidul Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 

Unitaţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 

Semnificativ Defavorizate/ Listei localitaţilor din Zonele 

Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la 

Ghidul Solicitantului. 

 

 

 

 

 

 

5 

3 Solicitantul are în proprietate exploataţia agricola 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 

ataseaza la Cererea de Finanţare documente prin care sa 

demonstreze ca, deţine în proprietate întreaga exploataţie: 

- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului 

agricol autentificate de notar, conform legislaţiei în vigoare; 

- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al 

cladirilor din exploataţie; 

- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care 

sa rezulte: efectivul de animale deţinut, al pasarilor si al familiilor 

de albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul 

Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 

4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 

40/2010). 

 

 

25 

4 Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta 

conform legislaţiei în vigoare*) 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 

ataseaza la Cererea de Finanţare documente prin care sa 

demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme 

asociative, cu condiţia ca solicitantul sa faca parte dintr-o asociaţie 

în domeniul proiectului: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanţa 

Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcţionarea 

grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor 

agricole si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- grupuri si organizaţii de producatori în sectorul fructe si legume 

recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind 

acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori 

recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producatori în sectorul 

fructe şi legume; 

- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 

1/2005; 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- organizaţii de îmbunataţiri funciare constituite conform Legii 

nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- membrii ai unei asociaţii care este membra în Organizaţii 

Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 

Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, 

judeţean si naţional. 

*Se va acorda punctaj numai daca sunt ataşate documentele descrise 

în Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finanţare, 

punctul 12.1. 
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5 Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 

ataseaza la Cererea de Finanţare documente prin care sa 

demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 „Plaţi de Agro–mediu” 

din cadrul PNDR, prin care solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, 

angajamente de agro–mediu pentru o perioada de cinci ani de la data 

semnarii angajamentului. 

Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 

1. Pajisti cu înalta valoare naturala 

2. Practici agricole tradi_ionale 

3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 

4. Culturi verzi 

5. Agricultura ecologica 

6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu 

gât rosu (Branta ruficolis). 

 

20 

 Criterii de selecție locale  

6 Proiecte care au în componență și investiții de producere a 

energiei din surse regenerabil utilizate în scopul desfășurării 

 

 



 

 
activității. Punctajul se acordă proporțional cu ponderea pe care o 

are valoarea investiției pentru energie regenerabilă în valoarea 

totală din Planul de afaceri. 

1 

7 Proiecte inovative care promovează investiţii/acţiuni care nu s-

au mai realizat pâna în prezent în teritoiul MVS. 

1 

 Total 100 

 

Nota. Nu exista punctaj minim pentru aceasta masura. 

 

 

 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal. 

 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de 

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi 

aceeaşi valoare, selectia acestora se va realiza in functie de punctajul obtinut la criteriul 

1 national 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor sunt prezentate în continuare: 

După încheierea procesului de evaluare și selecție intermediara, Comitetul de 

Selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele 

retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de 

selecție. GAL va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie Intermediar si il 

va afisa la sediul GAL-ului si la sediul consiliilor judetene si sediile unitatilor 

administrativ- teritoriale ale localitatilor membre sau nemembre in GAL- daca 

institutiile respective sunt de acord. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele 

selecției către solicitanți. 

GAL-Microregiunea Valea Sambetei va informa solicitanții prin notificare scrisa asupra 

rezultatelor procesului de evaluare și selecție intermediar. 

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au 

fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL- 

Microregiunea Valea Sambetei. Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea 

pe pagina de web a GAL- Microregiunea Valea Sambetei a Raportului.  

Contestatiile vor fi analizate de GAL, iar dupa incheierea procesului de solutionare a 

contestatiilor (daca este cazul) rezultatul se publica pe site-ul  GAL- Microregiunea Valea 

Sambetei 

Raportul de Contestație se va publica dupa soluţionarea contestaţiilor atât la sediul 

GAL Microregiunea Valea Sambetei cât și pe pagina web a Grupului: www.galmvs.ro 



 

 
În Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele selectate în baza 

soluționării contestațiilor. GAL- Microregiunea Valea Sambetei va publica pe pagina de 

web proprie Raportul de Selecție Final 

 GAL-Microregiunea Valea Sambetei va informa solicitanții prin notificare scrisa 

asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție final. 

 

Pentru informaţii suplimentare: contactaţi Asociaţia  GAL – Microregiunea Valea 

Sâmbetei, Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural), jud.Braşov,  tel/fax: 0268 286 

701 sau  email : galmvs@galmvs.ro. 

 La sediul GAL- Microregiunea Valea Sambetei este disponibilă o variantă electronică 

(CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurii. 

mailto:galmvs@galmvs.ro

