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ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DEFILEUL MUREȘULUI SUPERIOR” 
Sediu Loc. Deda, str. Principală, nr. 180, jud. Mureș, cod 547205 

Tel./Fax. 0265-556238, mobil 0787-511701 
e-mail defmursup@yahoo.com 

website www.gal-dms.ro 

 

 

  

 
Anunț  

lansare apel proiecte – sesiunea nr. 3/2018 

 
 

GAL Defileul Mureșului Superior anunță public lansarea, a sesiunii nr. 3 de depunere proiecte 

aferente anului 2018 pentru măsurile M2/2A – Sprijinul exploataţiilor agricole, M3/6A - Anreprenoriat 

rural,  M4/6B – Dezvoltarea  satului românesc, M5/6B – Infrastructură socială, 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.  

 

 

A. M2/2A Sprijinul exploataţiilor agricole – Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 3/2018 aferent 

măsurii este de 421.505,60 euro 

 
Data lansării apelului de selecție: 02 aprilie 2018 

Data limită de depunere a proiectelor : 04 iunie 2018 

 

Beneficiari eligibili: 

- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, 

- cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), 

- grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc 

interesele membrilor; 

 

 

B. M3/6A – Anreprenoriat  rural - Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 3/2018 este de 

140.481,52 euro 

 

Data lansării apelului de selecție : 02 aprilie 2018 

Data limită de depunere a proiectelor : 04 iunie 2018 
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Beneficiari eligibili: 

- micro/întreprinderi și întreprinderi  non/agricole mici existente și nou înființate din spațiul 

rural de pe teritoriul GAL DMS; 

- fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală de pe teritoriul GAL 

DMS în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi  

mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

 

C. M4/6B – Dezvoltarea  satului românesc - Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 3/2018 este de 

56.199,51 euro 
 
Data lansării apelului de selecție : 02 aprilie 2018 

Data limită de depunere a proiectelor : 04 mai 2018 

 

 

Beneficiari eligibili: 
- comunele definite conform legislaţiei în vigoare şi asociaţii ale acestora 

 

 

D. M5/6B – Infrastructură  socială – Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 3/2018: 112.400,32 

euro 

 

Data lansării apelului de selecție : 02 aprilie 2018 

Data limită de depunere a proiectelor : 02 iulie 2018 

 

Beneficiarii eligibili: 

Beneficiari direcți : 

- Autorități publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare 

din teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior; 

- Unități de cult recunoscute de lege, conform legislației în vigoare, din teritoriul GAL 

Defileul Mureșului Superior; 

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

- Grupul de Acțiune Locală - în cazul în care nici un solicitant nu-și manifestă interesul 
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pentru accesarea măsurii. În acest caz, pentru evitarea conflictului de interese, verificarea 

eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către altă entitate ce va fi stabilită prin 

documentele de implementare a sub-măsurii 19.2. 

 

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurii M5/6B Infrastructură 

socială, cu respectarea următoarelor condiții, după caz: 

a. solicitanții/beneficiarii/membrii asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, 

înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru 

FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere până lasemnarea contractelor de finanțare; 

b. solicitanții care s-au angajat prin declarație pe propria răspundere, la depunerea cererii de 

finanțare, că vor prezenta: dovada cofinanțării private și/sau proiectul tehnic la data semnării 

contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul 

sesiunii continue a anului următor. 

 

Atenție! 

 Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau Administratorul Public al comunei. 

 Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară poate fi unul din Primarii 

comunelor componente sau Administratorul public desemnat în cadrul A.D.I, în 

Conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările şi 

Completările ulterioare). 

 

Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în Teritoriul Asociației 

GAL Defileul Mureșului Superior, activitatea desfășurându-se în teritoriul Asociației GAL Defileul 

Mureșului Superior. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili 

beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul 

măsurilor PNDR 2014 – 2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a 

proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au 

efectuat plăți. 

 

Atenție! 

În situația în care beneficiarul proiectului de infrastructura finanțat prin PNDR (pentru proiectul 

hard) este diferit de solicitantul finanțării prin POCU O.S.5.2 pentru activitatea principală 1, documentele 

specifice semnate de beneficiarul proiectului finanțat prin PNDR în scopul operaționalizării infrastructurii 
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de către o altă entitate (furnizorul de servicii sociale) trebuie să fie semnate înainte de 

data depunerii cererii de finanțare aferentă O.S.5.2. POCU. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială (minoritate rromă și non-rromă) 

- Grupurile vulnerabile din teritoriul GAL precum: persoanele cu dizabilități, persoane 

vârstnice, victime ale violenței în familie, persoane fără adăpost; persoanelor cu diferite 

adicții (consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc.), 

victime ale traficului de persoane, persoane private de libertate, persoane cu afecțiuni 

psihice, persoane din comunități izolate, șomeri de lungă durată etc. 

- Personalul din cadrul serviciilor create la nivelul comunității care vor funcționa în 

cadrul infrastructurii sociale; 

 

- Aparținătorii grupurilor vulnerabile și/sau de minorități. 

 

 

 

E. M7/6C Sprijin pentru infrastructura de bandă largă în  mediul rural – Fondul  disponibil 

pentru sesiunea nr. 3/2018 aferent măsurii este de 210.760,04 euro 

 
Data lansării apelului de selecție : 02 aprilie 2018 

Data limită de depunere a proiectelor : 04 iunie 2018 

 

 

 

Beneficiarii eligibili: 

- Entități private - agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii 

(IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în 

domeniul TIC. 

- 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, se vor aplica măsuri de evitare a conflictului de interese iar verificarea 

eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate - stabilită prin documentele de 

implementare a sub-măsurii 19.2. 
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- Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice 

 

 

 

Fondul total disponibil pentru sesiunea nr. 3/2018 este de 941.346,99 euro 

 

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 (variantele detaliate), sesiunea 3/2018, 

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 8
00

-16
00

 

 

 

Date de contact pentru informații suplimentare: 

Manager GAL DMS/Reprezentant legal proiect: Virgiliu Emil UJICĂ 
website www.gal-dms.ro,  
e-mail defmursup@yahoo.com , 
tel. 0265-556.238 
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