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Nr. 311/07.09.2016 

 
In atenția solicitanților publici si privati  de finantare de la GAL 

 
Pentru a putea fi finantate proiectele depuse la GAL trebuie sa indeplineasca criteriile si 
conditiile europene, nationale precum si cele specifice impuse de catre GAL.  

 

INFORMARE 
 
 
Asociatia Microregiunea Tara Hategului–Tinutul Padurenilor GAL(26 comune),  
va informeaza asupra următoarelor aspecte importante privind solicitarea de finantare de 
la GAL in perioada 2016-2020: 
 
I. Strategia de Dezvoltare Locala-SDL 2014/16-2020(etapele si stadiul actual) 

Elaborarea SDL. Depunerea la MADR in vederea finantarii. Evaluarea si selectia nationala 
(iulie 2016). Publicarea rezultatelor (august 2016).Autorizarea GAL (septembrie 2016). 
 
 In perioada decembrie 2015- aprilie 2016 echipa GAL a elaborat, depus spre 

finantare si implementat proiectul finanțat prin submasura 19.1 „Sprijin pregatitor” 
din PNDR 2014-2020, conform deciziei de finanțare nr. D 19100000011552200001/ 
17.12.2015. Proiectul a constat in elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala-SDL 
aferenta teritoriului GAL (26 comune) pentru perioada de programare 2014-2020; 
Subliniem faptul ca GAL Tara Hategului-Tinutul Padurenilor este singurul GAL din 
județul Hunedoara care a accesat o finantare europeana prin proiectul finanțat prin 
sub măsura 19.1, astfel procesul elaborarii SDL a fost sustinut financiar din fonduri 
europene atrase de catre GAL, fara ca sa se solicite finantare de la membrii GAL in 
acest sens; 

 APRILIE 2016- Strategia de Dezvoltare Locala-SDL realizata de către GAL a fost depusa 
la MADR in data de 21.04.2016 fiind înregistrata sub nr. 49293; 

 IULIE 2016- 01.07.2016- MADR a publicat raportul de evaluare a celor 239 SDL-uri. In 
conformitate cu raportul de evaluare precum si Formularul 7.1- Notificare in urma 
raportului de evaluare nr. 107592/06.07.2016, SDL a GAL Tara Hategului-Tinutul 
Padurenilor a fost declarata eligibila obținând 95 puncte din total 100 precum si trei 
unitati de bonusare (maximum  posibil) privind calitatea SDL; 

 AUGUST 2016- MADR a publicat raportul de selectie a SDL la nivel national. In 
conformitate cu Formularul 7.4- Notificare in urma raportului de selectie nr. 
107823/09.08.2016, GAL-ul a fost notificat cu privire la depunerea documentației 
pentru obținerea autorizației de funcționare aferent 2016-2020; 

 GAL-ul a depus la MADR  documentatia pentru obtinerea autorizatiei de functionare 
in data de 25.08.2016 in conformitate cu adresa nr. 107823;  

 SEPTEMBRIE 2016- MADR a emis si transmis la sediul GAL autorizatia de functionare. 
 
Având in vedere ACTIVITATILE GAL expuse mai sus, dorim sa informam solicitanți PUBLICI 
SI PRIVATI de finanțare de la GAL asupra următoarelor apecte: 
 

 GAL-ul isi va începe oficial activitatea aferenta exercitiului financiar 2016-2020 
după semnarea contractului de finantare cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale-
MADR, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale-AFIR, data/termenul de 

mailto:padurenihd.leader@gmail.com


   Asociatia Microregiunea Tara Hategului - Tinutul Padurenilor GAL    
tel/fax: 0354 411 150, email: padurenihd.leader@gmail.com 

 
 
semnare a contractului fiind strict decizia MADR si AFIR/CRFIR Timisoara; 

 MADR si AFIR inca nu au publicat oficial formele finale ale documentelor necesare 
functionarii GAL-urilor din Romania (ghiduri, proceduri, metodologii). 

 
II.ACCESARE FONDURI GAL.RECOMANDARI 

 
In vederea pregătirii si intocmirii dosarelor de finantare aferente proiectelor, solicitanți 
publici si privati de finantare de la GAL trebuie sa aiba in vedere următoarele aspecte : 

 
 INFORMARE– informati-va numai din surse de informare oficiale, prin consultarea 

frecventa si atenta a paginii de internet  www.afir.info, secțiunea „Investitii PNDR 
2014-2020”, alegand masura de finantare in funcție de specificul proiectelor pe 
care intenționati sa le accesati. GAL-ul respecta aceeasi legislatie naționala si 
europeana, precum si regulamentele specifice MADR si AFIR aferente proiectelor 
finanțate prin PNDR 2014-2020; Cititi si studiati cu atentie Ghidul Solicitantului- 
este un document accesibil, usor de parcurs, a carui continut este necesar a fi 
cunoscut pentru toate categoriile de solicitanti. 

 AUTOEVALUARE– verificati-va singuri, completand grila de evaluare aferenta 
fiecarei masuri de finantare pentru a vedea ce  punctaj obtineti pentru proiectul 
pe care il doriti. 

 CONSULTANT -identificati firme de consultanta cu consultanti seriosi si competenti 
cu studii si experiența in domeniul finantarilor externe, confirmata prin portofoliul 
de proiecte realizate si finantate in perioada 2007-2014; verificati la AFIR si GAL-
uri daca proiectele au fost sau nu finantate; pentru o alegere/decizie corecta va 
recomandam sa discutati cu mai multi consultanti. 

  CAPACITATE FINANCIARA PROPRIE- asigurarea resurselor financiare proprii 
necesare susținerii proiectului (cofinantarea)- mai ales pentru beneficiarii privați. 

 GESTIUNEA TIMPULUI- pregatiti proiectele in avans/”din timp” (este necesar sa 
aveti timp suficient pentru eventuale corectii si modificari) cu seriozitate si multa 
atentie, asigurati-va ca aveti toate formularele completate corect, ca aveti toate 
documentele solicitate si ca acestea sunt valabile (nu au termenele de valabilitate 
expirate). 

 
Pentru a putea fi finanatate proiectele depuse la GAL trebuie sa indeplineasca criteriile si 
conditiile europene, nationale precum si cele specifice impuse de catre GAL.  
 

GAL- ul nu asigura servicii de consultanta si nici nu recomanda firme de consultanta 
pentru solicitantii publici si privati de fonduri de la GAL. 

 
Avand in vedere experienta exercitului financiar 2007/2012-2014/2015, in care GAL-
ul a realizat o absorbtie completa a fondurilor aferente SDL, si tinand cont de numarul 

mare de persoane care ne contacteaza(apeluri telefonice si /email-uri primite) 
estimam ca in exercitiul actual va fi un grad de interes mult crescut, respectiv un 

numar mare de solicitanti publici si privati care vor intra in competitie pentru 
obtinerea de finantari de la GAL, in acest context va rugam sa tineti cont de 

continutul acestei informari. 
  

NU EZITATI SA NE CONTACTATI pentru INFORMATII si DETALII SUPLIMENTARE despre 
FONDURILE de la GAL! 
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