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LANSAREA APELULUI DE SELECTIE SI DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

                                                               PENTRU MASURA  

 

                 M1/ 6B Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea  

                                            infrastructurii din interiorul localitatii 

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Lunca Jiului – Campia Desnatuiului, avand autorizatia de 

functionare nr.149/21.09.2016, anunta lansarea in perioada 31.05.2018-31.08.2018  a primei 

sesiuni de depunere a cererilor de finantare, aferenta anului 2018, pentru masura M1/ 6B 

Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul 

localitatii, care se adreseaza urmatorelor categorii de beneficiari: 

Beneficiari directi: Societatea civilă, Comune 

Beneficiari eligibili  directi  pentru infrastructura de tip social: 

- Autoritatile locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actorii sociali relevanti 
(prin actori cu expertiza relevanta se intelege acei actori care vor fi implicati in derularea uneia/unora 
dintre actiunile 1-5 si care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat 
solicitati prin prezenta cerere de propuneri de proiecte) 

- Furnizori de servicii sociale in conditiile legii 
Pentru masurile cu specific educational este obligatoriu parteneriatul cu unitati scolare 

locale/Inspectoratul Scolar Judetean din judetul de provenienta al comunitatii marginalizate aflate in 

risc de saracie si excluziune sociala 

Data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL este data lansarii apelului de selectie. 
Durata apelului de selectie este de minim 90 zile calendaristice. 
In cazul in care s-a atins plafonul de 150% din valoarea eligibila alocata/masura, apelul de selectie 
se va inchide, cu exceptia situatiei in care acest plafon a fost atins in primele 5 zile calendaristice de 
la lansarea apelului. In aceasta ultima situatie, apelul se va inchide dupa expirarea celor 5 zile. 
Selectia se va realiza lunar, in  maxim 20 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii, iar publicarea 

Raportului de Selectie Intermediar se se va face pe site-ul GAL www.galluncajiului.ro  in termen de 

3 zile lucratoare. 

 

1.DATA lansarii apelului de selectie 31.05.2018 
 

2.DATA limita de depunere a proiectelor 31.08.2018 
 

3.LOCUL unde se pot depune proiectele Sediul GAL: comuna Bucovat, sat Bucovat nr.889 (in 
incinta Primariei, etaj 2) 

4.INTERVALul orar in care se pot depune 10:00 – 14:00 

http://www.galluncajiului.ro/


proiectele (de luni pana vineri) 
 

5.FONDUL disponibil – alocat in aceasta 
sesiune (euro) 
 

142.125,01 din care 42.125,01 pentru infrastructura 
de tip social 

6.SUMA maxima nerambursabila care 
poate fi acordata pentru finantarea unui 
proiect (euro) 

100.000 

  
  7.Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: 

 -sediul GAL: comuna Bucovat, sat Bucovat nr.889, in incinta Primariei – etaj 2 

 -office@galluncajiului.ro;   

-tel: 0743167672 

-interval orar: 10:00 – 14:00, de luni pana vineri 

  8.Alte informatii: 

 Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M1/ 6B Dezvoltarea zonei GAL prin 

investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul localitatii se regasesc pe site-ul 

www.galluncajiului.ro , pagina Masuri de Finantare, subpagina M1/6B versiunea 02, fiind cuprinse 

in:  

-Ghidul solicitantului – versiunea 02 

-Fisa masurii actualizata 

-Procedurile de evaluare si selectie si de solutionare a contestatiilor 

-Fisa de verificare a conformitatii - versiunea 02 

-Fisa de evaluare generala a proiectului - versiunea 02 

-Fisa de verificare a incadrarii proiectului 

-Fisa de verificare a criteriilor de selectie  

-Anexa_1_Cerere de finantare 

-Anexa_2_Studiu de fezabilitate 

-Anexa_3_Memoriu justificativ beneficiari publici 

 

La sediul GAL din comuna Bucovat, sat Bucovat nr.889, in incinta Primariei – etaj 2 este disponibila 

versiunea pe suport de hartie a informatiilor detaliate aferente masurii 
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