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ANUNŢ LANSARE APEL CERERE PROIECTE 

ASOCIAŢIA GAL ZONA DE CÂMPIE  anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru: 

 Măsura 41.322  « Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 

punerea în valoare a moştenirii rurale» 

astfel: 

 
Perioada de 

depunere a 

proiectelor 

Fond public 

disponibil 

alocat pentru 

fiecare măsură 

– euro -  

Suma maximă  

nerambursabilă care 

poate fi acordată 

pentru finanţarea unui 

proiect    – euro - 

Beneficiari eligibili 

Măsura 
41.322 

27.06.2014 
– 

28.07.2014 
772.253 96.531 

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei 

nationale în vigoare; 

Autoritătile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare 

Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile 

în infrastructura de apa/apă uzată; 

Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate 

între două sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei 

nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale cu modificarile si completările ulterioare si 

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 

fundatii, cu modificările si completările ulterioare); 

ONG-uri, Asezăminte culturale si Institutii de cult definite 

conform legislatiei nationale în vigoare; 

Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau 

administrează obiective de patrimoniu cultural sau 

natural de interes local si care aplică pentru protejarea 

patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul 

rural. 
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Suma maximă (contribuţie publică plus contribuţie privată) a unui proiect este de 400.000 euro. 

Apelul se adresează actorilor locali care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL Zona de Câmpie. 

Locul şi intervalul orar în care se vor depune proiecte: sediul GAL Zona de Câmpie, loc. Zau de Câmpie,  str. Republicii, nr. 

18, jud. Mureş, de luni până vineri între orele : 10 :00 – 14 :00. 

Informatiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor (inclusiv cerinţele de conformitate şi eligibilitate) sunt cuprinse 

în  Ghidul Solicitantului - în vigoare la momentul lansării apelului de selectie- aferent măsurii respective, care se găseste pe pagina de 

internet www.apdrp.ro precum si pe pagina de internet a Asociatiei:  www.zonadecampie.ro.  

Date de contact: tel: 0730.303030, fax:0365815601, e-mail: gal.zonadecampie@yahoo.com . 

Informaţiile suplimentare le puteţi obţine, în format electronic, de pe site-ul www.zonadecampie.ro, iar în format tipărit, în 

mod gratuit, de la sediul Asociaţiei.  
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