
         GAL 
Valea Ampoiului - Valea Muresului 

 

Tel./fax.   0258-760480, tel. 0744-636591, Judetul Alba 

e-mail gal.vavm@yahoo.com 

 

Apel de selectie Masura 41.111 – ,, Formare profesionala (training ) , informare si 

difuzare de cunostinte ” din 03.06. 2013 

 

Data publicarii: 05.06.2013  

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte:  Masura 41.111  : 1/2013    

GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului anunta lansarea primei sesiuni de  depuneri de 

proiecte din anul 2013 pentru Masura 41.111  in perioada 05.06.2013-05.07.2013   

Fondurile disponibile pentru Masura 41.111 ,, Formare profesionala (training ) , 

informare si difuzare de cunostinte ” sunt de 60.000 Euro. 

Intensitatea finantarii – 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile   

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in 

cadrul acestei masuri este de 30.000 Euro.  

Suma minima a unui proiect este 5.000 Euro.  

Numar  proiecte finantate: 2 ; 
 Depunerea proiectelor pentru măsura 41.111 se va face la punctul  GAL ” Valea Ampoiului – 

Valea Muresului”, din comuna Vintu de Jos , str. Lucian Blaga  nr. 20,   judeţul Alba, în 

intervalul orar: 10.00 – 14.00. 

Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune de depunere este : 05 Iulie  2013, ora 

12.00. 

Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului,disponibil 

pe siteul www.galvam.ro, și în fișa măsurii din Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul GAL ” Valea Ampoiului – 

Valea Muresului” și vor fi dezvoltate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare identificate la 

nivelul teritoriului, așa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală, disponibil pe 
(www.galvam.ro). 

Dosarul Cererii de Finanțare va fi însoțit obligatoriu de Declaratia beneficiarului 

privind raportarea catre GAL: 

beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce 

vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar.  

Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire 

la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

 

Date de contact pentru informatii suplimentare:  

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com  

Telefon/fax : 0258760480; 

Barsan C-tin:0744636591; 

Bujor Adina :0740518658 ; 0764031518 

Cristea Maria : 0744333041; 0764073755 

sau 

la punctul de lucru GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Vintu de Jos  

str. Lucian Blaga  nr. 20,   judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00. 
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