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ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE MĂSURA 41.322 1/13-02.08.2013 

Vă informăm că, în conformitate cu decizia Asociației GAL Poarta Transilvaniei, termenul pentru depunerea 

proiectelor aferente Sub-măsuri: 

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

punerea în valoare a moştenirii rurale” 

se prelungește  până în data de 16 august 2013! 

Astfel, prima sesiune de cereri de proiecte se desfăşoară în perioada 17 iunie 2013 – 16 august 2013. 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 16 august 2013, ora 14:00. 

 Data publicării: 31.07.2013 

 Perioada de depunere a proiectelor: 17.06.2013 – 16.08.2013 

 Fondurile disponibile:  
585.000 euro pentru Submăsura 41.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:  
62.679 euro Submăsura 41.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” 

 Data limită de primire a proiectelor: 16.08.2013, orele 14:00, la sediul ASOCIAŢIEI GAL POARTA 
TRANSILVANIEI, din loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. Tel/fax: 0264-258.222 

 Informaţii detaliate privind accesarea si derularea masuri sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului Măsura 41.322 
disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro şi www.apdrp.ro 

 Data anunţării rezultatelor de selectare: 23.08.2013 Raportul de selecţie va fi publicat pe pagina web a 
asociaţiei www.poartatransilvaniei.ro  , solicitanţi fiind notificaţi şi în scris. Termen de depunere contestatii 5 zile 
de la primirea notificarii. Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: 30.08.2013 

 Date de contact pentru informaţii suplimentare: Tel/fax: 0264-258.222, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, 
www.poartatransilvaniei.ro 

 Varianta pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GAL, poate fi ridicată de la sediul 
GAL, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. 
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