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Anunț 
lansare apel proiecte – sesiunea nr.  4/2018 
 

 

GAL Defileul Mureșului Superior anunță public lansarea  sesiunii nr. 4 de depunere proiecte 

aferente anului 2018 pentru măsurile M1/3A Sprijin pentru participarea pntru prima dat ă la scheme de 
calitate; M6/6B Ocrotirea mostenirii rurale si dezvoltarea turismului/componenta B;M8/3A Sprijin 
pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative,finanțate prin măsura 19 LEADER , Submăsura 
19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală. 
 

 

 

A. M1/3A Sprijin pentru participarea pntru prima dat ă la scheme de 
calitate – Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 4/2018 aferentmăsurii este de 42.138,03 euro 

 

Data lansării apelului de selecție: 17 septembrie 2018 

Data limită de depunere a proiectelor : 19 octombrie 2018 

 

 

 

Beneficiari eligibili:  

 

a)Fermierii și grupurile de fermieri  conform art. 16 alin. (2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 care participă 
pentru prima dată la:  

I .schemele de calitate instituite în cadrul anumitor regulamente și dispoziții europene ; 
     II .schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și 
alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele membre ca îndeplinind următoarele criterii: 

specificitatea produsului final din cadrul acestor scheme derivă din obligații clare privind garantarea:  
caracteristicilor specifice ale produselor,  
metodelor specifice de cultivare sau de producție, sau  
unei calități a produsului final care depășește semnificativ standardele comerciale aplicabile produselor 

de larg consum în ceea ce privește sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor 
sau protecția mediului;  

schema este deschisă tuturor producătorilor;  
schema implică respectarea unor specificații obligatorii ale produsului, acest lucru fiind verificat de 

autoritățile publice sau de un organism independent de inspecție;  
schema este transparentă și asigură trasabilitatea completă a produselor;  



sau  
 
 
 
 
 
III .scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de statele membre ca aplicând orientările UE 
privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare.  

 
b) Grupurile de producători pentru activit ățile de informare și promovare (conform alin. (2) din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013) pe piața internă, privind produsele care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază 
de sprijin în conformitate cu alineatul 1 din art. 16 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 
Atenție! Beneficiarii care au participat deja la o schemă de calitate la momentul depunerii cererii de 

finanțare sunt considerați neeligibili în cadrul prezentei măsuri de finanțare. 
Fermierii care aplică la prezenta  trebuie să aibă un statut minim de persoană fizică autorizată care practică 

în principal activități agricole-activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului- a căror exploatație este situată în interiorul țării, are o dimensiune egală sau mai mare de 
4000 SO, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare /Registrul agricol 

 
Finanțarea unui proiect depus în cadrul măsurii M1/3A derulat prin GAL DMS este restricționată pentru 

următoarele categorii de beneficiari (Art. 5, HG 224/2008): 
a) beneficiarii care au participat deja la o schemă de calitate la momentul depunerii cererii de finanțare 
b) beneficiarii înregistrați în lista APDRP/AFIR, a debitorilor pentru Programul SAPARD și pentru 

FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de APDRP/AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere; 
c) beneficiarii care au contracte de finanțare reziliate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, din 

inițiativa APDRP/AFIR, pentru un an de la data rezilierii; 
d) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu 

APDRP/AFIR, până la soluționarea definitivă a litigiului. 
 
Beneficiarii indirecți pentru această măsură de finanțare :  
o Diversele puncte de desfacere a produselor agroalimentare; 
o Consumatorii finali de produse agroalimentare; 

 

 

B. M6/6B Ocrotirea mostenirii rurale si dezvoltarea turismului/componenta B; 
  - Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 4/2018 este de242.527,39 euro 

 

Data lansării apelului de selecție: 17 septembrie 2018 

Data limită de depunere a proiectelor : 19 octombrie 2018

Beneficiari eligibili:  

 

• comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare din teritoriul GAL 
Defileul Mureșului Superior; 

• agenții economici (inclusiv întreprinderi nou înființate), ce se încadrează în categoria 
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (existente sau nou înființate) conform 
legislației în vigoare Legea 346/2004.  

• unități de cult conform legislației în vigoare; 
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 

 



C. Măsura M8/3A Sprijin pentru înfiin țarea și dezvoltarea de structuri asociative 
      -  Fondul disponibil pentru sesiunea nr.4/2018 este de 112.372,52 euro 

 

Data lansării apelului de selecție: 17 septembrie 2018 

Data limită de depunere a proiectelor : 19 octombrie 2018 

 

 

Beneficiari eligibili:  
Beneficiarii direcți:  
- Grupurile de producători din sectorul agricol și silvic (exceptând grupurile sprijinite prin 
sub-programul pomicol) care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial 
de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014, conform 
legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/ 2005 cu modificările şi completările 
ulterioare).  
 
- Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au 
fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 şi înainte de solicitarea 
sprijinului, conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/ 2005 cu 
modificările şi completările ulterioare).  
 
Beneficiati indirecți (grupul țintă):  
- populația locală din teritoriul GAL DMS  
- agenții economici din zonă  
- UAT-urile din teritoriu prin contribuțiile aduse la bugetul local  
 
 
 
 
 
 

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 4/2018, 

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 900-1500
 

 

 

Date de contact pentru informa ții  suplimentare: 
Manager GAL DMS/Reprezentant legal proiect: Carmen Veronica Cotruș 

website www.gal-dms.ro, 

e-mail defmursup@yahoo.com , 

tel. 0265-556.238 

 
 

 

 
 


