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Anunț 

lansare apel proiecte – sesiunea nr. 8/2019 
 
 

GAL Defileul Mureșului Superior anunță public lansarea  sesiunii nr. 8 de depunere proiecte 

aferente anului 2019 pentru  Măsura M7/6C – Sprijin pentru infrastructura de bandă largă în mediul 

rural, finanțate prin măsura 19 LEADER , Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul  

Strategiei de dezvoltare locală. 
 

1. Măsura M7/6C – Sprijin pentru infrastructura de bandă largă în mediul     
 Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 8/2019 este de 57.892,00 euro 

 

Data lansării apelului de selecție: 25 noiembrie 2019 

Data limită de depunere a proiectelor : 25 ianuarie 2020 
 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M7/6C: 

Entități private - agenții economici, ce se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii 

(IMM) conform legislației în vigoare1, ce activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informației și 

comunicațiilor – pentru infrastructura de comunicații în bandă largă; 

Entități publice:  

- ADI, APL  cu respectare legislației specifice2 

Societate civilă: 

- GAL Defileul Mureșului Superior poate fi beneficiar al acestei măsuri în cazul în care niciun alt solicitant nu-și 

manifestă interesul în urma lansării primului apel de selecție și cu respectarea legislației specifice. În acest caz, pentru 

evitarea conflictului de interese, verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o entitate 

independentă ce va fi stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2. În situația în care o parte dintre 

membrii Comitetului de selecție au participat la elaborarea proiectului, aceștia nu vor lua parte la procesul de selecție 

și nu vor semna Raportul de Selecție.  

 
1 Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare 

2 Pentru procedura de notificare a se vedea: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare‐

rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf sau 

www.ancom.org.ro – Secțiunea Consultare/observații și precizări 
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2. Măsura M4/6B – Dezvoltarea satului românesc 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 8/2019 este de 100.000,00 euro 

 

Data lansării apelului de selecție: 25 noiembrie 2019 

Data limită de depunere a proiectelor : 25 ianuarie 2020 
 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M4/6B:  

- comunele definite conform legislaţiei în vigoare şi asociaţii ale acestora; 

 

Informațiile privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului și 

anexele acestora de pe site-ul GAL DMS și în apelurile de selecție (v ariantele detaliate), sesiunea 8/2019, 

disponibile pe www.gal-dms.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport 

CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din localitatea Deda, nr. 180, de 

luni până vineri între orele 900
-15

00
 

 
 

Date de contact pentru informații suplimentare: 

Manager GAL DMS/Reprezentant legal proiect: Carmen Veronica Cotruș 

website www.gal-dms.ro, 
e-mail defmursup@yahoo.com , 
tel. 0265-556.238 
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