
 
 

Data publicării: 24.12.2013 

 

GAL TRANSCARPATICA anunţă lansarea celei de a treia sesiuni de cereri de proiecte pentru 

Măsura 313 “Încurajarea activităţilor turistice”, 

finantate prin Axa IV Leader, Măsura 4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 

în perioada 24.12.2013-24.01.2014 

I. Data lansării apelului de selectie: 24 decembrie 2013 

Numărul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M313 – 3/13 – 24.01.2014 

II. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele, data limita de depunere a proiectelor: 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL TRANSCARPATICA din Comuna Bran, Str. Valea 

Grajdului nr.2, judetul Braşov, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de 

depunere este 24.01.2014, orele 14.00. 

III. Fondurile disponibile pentru Măsura 313 sunt de 136.485 euro. 

Valoarea publică maximă nerambursabila a unui proiect nu va depasi valoarea de 200.000 euro. 

IV. Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL 

Transcarpatica 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. 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE REFERITOARE LA 

RAPORTAREA CATRE GAL TRANSCARPATICA A TUTUROR PLATILOR AFERENTE PROIECTULUI 

Solicitantul (nume, prenume/denumire) ............................................................, numar de inregistrare (CUI) 

………………….., numar de inmatriculare ………………………………. , prin reprezentat legal (nume, prenume) domiciliat 

în ………………………………………, posesor al BI/CI/PASS seria ……………. nr. ………………eliberat la data 

………… de ………….., CNP ………………………………., cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in 

declaratii, ma angajez sa raportez catre GAL Transcarpatica toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de 

APDRP catre beneficiar.  

Declar ca raportarea se va realiza dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in 

maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

 

Reprezentant Legal 

Nume și prenume ……………………………… 

Data.......................................  

                                                                                                                       Semnatura………………….. 

                                                                                                                        Ștampilă 

* În cazul în care prezenta declarație va fi redactată pe două sau mai multe pagini/file fiecare pagină va fi semnată și 

ștampilată de reprezentantul legal 

V. Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie  

Procesul de selectie a proiectelor se va derula după cum urmează: notificarea solicitantilor privind 

rezultatul selectiei, publicarea raportului de selectie, primirea și solutionarea contestatiilor, publicarea 

raportului de solutionare a contestațiilor, publicarea raportului final de selectie, modificat ca urmare a 



 
 

solutionării contestatiilor.  

GAL Transcarpatica îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web pe toţi 

solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL 

Transcarpatica. Contestațiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Transcarpatica, 

în termen de 5 zile de la data primirii notificării. După verificarea contestatiilor depuse se va emite 

Raportul Comisiei de contestații, care se va publica pe pagina web www.galtranscarpatica.ro. 

VI. Documente necesare:  

Lista documentelor justificative necesare se găseste pe site-ul www.galtranscarpatica.ro. De asemenea, 

vă rugăm să consultați si site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru 

măsura 313 cat si anexele aferente acestui ghid. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului 

în conformitate cu cerințele fisei măsurii din PNDR si cu Ghidului solicitantului în vigoare la 

momentul lansării apelului de selecție, aferente măsurii:  

1. a) Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic, pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj 

    b) Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj 

2.  

 Situatiile financiare precedente anului depunerii proiectului, in care rezultatul operational 

(rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat 

venituri din exploatare. 

SAU 

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: 

Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului,  in care rezultatul 

brut obtinut anual sa nu fie negativ; 

SAU 

Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara/ insotita de confirmarea de depunere 

emisa de Oficiul Registrului Comertului, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior 

depunerii proiectului. 

3.1. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii 

si 

3.2. Avizul faza SF privind respectarea criteriului de incadrare in specificul arhitectural local eliberat de 

filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania, cu privire la atestarea respectarea criteriului de 

incadrare in arhitectura specifica locala  

4.1. Pentru comune si ADI-uri 

Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia (în cazul în care cladirea/ terenul este inclus in domeniul public/privat al 

comunei); 

si/sau 

inventarul domeniului public/privat întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se relizeaza investitia, însotit de acordul autoritatii 

detinatoare (în cazul în care terenul este inclus in domeniul public/privat sau administrarea unei autoritati 

publice locale, alta decat solicitantul), daca este cazul; 

si /sau 

Avizul/acordul administratorului/ proprietarului terenului apartinand domeniului public/ privat, altul 

decat cel administrat de primarie, daca este cazul. 

si / sau 

Document ce atesta proprietatea asupra terenului pentru domeniul privat al comunei 

si/sau 

http://www.galtranscarpatica.ro/


 
 

alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere, 

de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza 

investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare 

Pentru ONG / Micro-Intreprinderi /Persoane fizice 

4.2. Document care atesta dreptul de proprietate asupra cladirii 

SAU 

Contract de concesiune pentru cladirea unde va fi realizata investitia, pe o durata de minim 10 ani de la 

depunerea cererii de finantare. 

Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concendent care contine: 

-situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor 

prevazute in contract, daca concesionarul si-a respectat graficul de plata a redeventei si alte clauze; 

Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului 

SAU 

Contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasata constructia, pe o durata de minim 10 ani de 

la depunerea cererii de finantare. Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concendent 

care contine: 

-situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor 

prevazute in contract, daca concesionarul si-a respectat graficul de plata a redeventei si alte clauze; 

-suprafata concesionata la zi - daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea 

SAU 

diminuarea si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces 

SAU 

alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere, 

de comodat, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia, pe o 

perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. 

SAU 

4.3 Document incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta asupra cladirii unde se va realiza 

investitia (contract de comodat, inchiriere), in conformitate cu legislatia in vigoare, pe o perioada de cel 

putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare (doar pentru investitii aferente componentelor b, c si 

d). Contractul de comodat sau de inchiriere trebuie insotit de extras de carte funciara pentru imobilul care 

face obiectul finantarii. 

5. Clasarea notificarii SAU Decizia etapei de evaluare initiala SAU Decizia etapei de incadrare, SAU 

Acord de mediu/ Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de Autoritatea competenta 

pentru protectia mediului 

6.1. Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica 

SAU Notificare privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica 

SAU Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena si sanatate publica 

6.2. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar 

veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, 

respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor 

7. Pentru unitatile care se modernizeaza 

7.1 Autorizaţie sanitară/ Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu 

cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare 

si/sau 

7.2 Autorizatie sanitara veterinara / Dovada Inregistrarii pentru siguranta alimentelor /Notificare de 

constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta alimentelor, emise cu cel mult 

un an inaintea depunerii cererii de finantare. 

si 



 
 

7.3 Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de 

finantare 

8.1 Pentru comune şi ADI: 

Hotarârea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire la urmatoarele puncte 

(obligatorii): 

• necesitatea si oportunitatea investitiei 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei, pe o perioada de cel putin 

5 ani de la data la care investitia a fost data în exploatare. 

• angajamentul de a utiliza spatiul in care se va amenaja centrul local de informare si promovare turistica 

exclusiv pentru activitatea acestuia 

• angajamentul ca va asigura personal calificat (min 2 angajati) ca agent de turism sau ghid de turism 

pentru centrul local de informare si promovare turistica 

8.2 Pentru ONG-uri: 

Declaratie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectului, cu referire la urmatoarele 

puncte (obligatorii): 

• necesitatea si oportunitatea investitiei 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei, pe o perioada de cel putin 

5 ani de la data la care investitia a fost data în exploatare. 

• angajamentul de a utiliza spatiul in care se va amenaja centrul local de informare si promovare turistica 

exclusiv pentru activitatea acestuia 

• angajamentul ca va asigura personal calificat (min 2 angajati) ca agent de turism sau ghid de turism 

pentru centrul local de informare si promovare turistica 

9.1. Certificat de inregistrare fiscala 

9.2. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare 

9.3. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu un statut minim de persoane 

fizice autorizate) in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea cererii de 

finantare si semnarea contractului de finantare, insotit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va 

deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, 

conform legislatiei in vigoare, pentru investitiile noi. 

9.4. Pentru ONG-uri: 

a) Incheierea privind inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor 

b) Actul constitutiv (durata de functionare trebuie sa fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la 

data depunerii cererii de finantare), Sentinta judecatoreasca de infiintare si, daca e cazul, 

Hotararile/ Sentintele prin care au fost aduse modificari actelor constitutive 

c) Statutul asociatiei si fundatie 

9.5. Pentru ADI-uri: 

a) Incheierea privind inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor 

b) Act de infiintare si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (durata de functionare a asociatiei 

trebuie sa fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finantare) 

9.6 Pentru Societati cooperative de gradul 1- mestesugaresti/ de consum, care au prevazute în actul 

constitutiv ca obiectiv desfasurarea/dezvoltarea de activitati ce vizeaza turismul rural 

Actul constitutiv al societatii cooperative de gradul 1- mestesugaresti/de consum 

10.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul are 

codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru în mediul rural 

(daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), 

reorganizare judiciara sau faliment si pentru investitiile noi 

Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al 

activitatii pentru care solicita finantare, conform legislatiei in vigoare, inaintea ultimei plati a ajutorului, 

daca este cazul 



 
 

10.2 Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor semnata de persoana 

autorizata sa reprezinte intreprinderea 

11. Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, lista 

cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) intocmit de solicitant 

pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabile in ultimii 3 ani, pentru 

aceleasi tipuri de investitii. 

12.1 Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului 

12.2 Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent 

proiect FEADR  

13.1 Certificate de atestare fiscala, emise de: 

• Directia Generala a Finantelor Publice, pentru oblicatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general 

consolidat al statului; 

• Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si/sau punctul de lucru (numai 

in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor), pentru obligatiile de plata catre bugetul 

local, daca este cazul. 

Aceste certifícate trebuie sa ateste lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale, restante. 

13.2 Graficul de esalonare a datoriilor, in cazul in care aceasta esalonare a fost acordata. 

14. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate” semnata 

de persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea. 

Declaratia va fi data de Microintreprinderile cu activitate pe o perioada mai mare de 2 ani fiscali. 

15. Aviz specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Turismului (MDRT) pentru constructia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire 

turistice  

si, pentru modernizari 

Declaratie pe propria raspundere ca modernizarea structurii de primire turistica va presupune in mod 

obligatoriu cresterea nivelului de confort cu cel putin o floare/stea 

16. Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT) pentru 

structura de primire turistica respectiva (in cazul modernizarii/extinderii). 

17. Copie dupa diploma de studii/certificat de formare profesionala care sa faca dovada detinerii, de catre 

beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect, de aptitudini manageriale/de marketing sau in acord cu 

activitatea propusa prin proiect  SAU Declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul 

proiectului si/sau reprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la 

finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului. 

18. Pentru investitiile în agro-turism: 

Document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care sa reiasa inscrierea in 

registrul fermelor, pentru exploatatii egale sau mai mari de 1 hectar / – Extras din Registrul Agricol emis 

de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar 

19. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de 

stat si a ajutoarelor de minimis. 

20. Pentru investitiile din cadrul componentei c) si d) adeverinte eliberate de primariile din zona omogena 

respectiva, privind activitatile/ investitiile in turism realizate. 

21. Hotarâre de Consiliu Judetean prin care se aproba strategia judeteana, însotita de extras care sa ateste 

ca investitia se încadreaza în aceasta strategie SAU Adresa emisa de un GAL autorizat care sa confirme ca 

investitia se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala (tip LEADER) SAU Document care atesta 

instituirea regimului de arie protejata  incheiat cu administratia respectivei arii naturale protejate care sa 

prevada promovarea acesteia pe toata durata de functionare a centrului. 

22. Precontracte incheiate cu diferiti organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - 

traditionale pentru turisti. 

23. Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/ 

gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica  



 
 

VII. Cerinţele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:  

 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în Fisa Măsurii si în Ghidului Solicitantului aferent măsurii.  

Categorii de solicitanti care pot obtine finantare nerambursabila: 

Tipuri de beneficiari: 

 Comunele prin reprezentanţii lor legali; 

 ONG-uri  

 Persoane fizice 

 Microintreprinderi 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:  

 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei. 

 Structurile de primire turistică rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în 

legislaţia naţională în vigoare 

 Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistică rurale, altele 

decât cele agroturistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă 

standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele. 

 Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistică se va respecta definiţia agroturismului dată în 

cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă 

standardul de calitate de minimum o margaretă. 

 În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi 

extinderea structurilor de primire turistică, exceptând schimbarea destinației unei locuințe în structură de 

primire agroturistică 

 Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG. 

 Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze arhitectura specifică 

locală  

 Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire 

turistică (inclusiv în structuri de primire agroturistică) trebuie să fie în conformitate cu prevederile 

legislației naționale în vigoare, în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a 

fragmentării excesive a peisajului natural. 

 Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze 

investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani. 

 Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului. 

 

VIII. Procedura de selectie aplicată de Comitetul de Selectie al GAL (descrierea criteriilor de selecţie 

şi punctajul  acordat pentru fiecare criteriu) 

Criteriile de selectie aplicate sunt in conformitate cu urmatoarea grila: 

 

Criterii de selectie 

Punctaj 

Componentele 

a si b 

Componentele 

c si d 

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri 

comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani 

3 
- 

Proiecte din zone cu potential ridicat, dar care nu sunt suficient 

dezvoltate din acest punct de vedere 
Max. 25 - 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice 

(Cmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte. 
15  



 
 

 

Punctaj minim: 20 de puncte 

IX. Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea solicitantilor, 

publicarea Raportului  de Selectie)  

După încheierea primei etape de verificare si selecție a proiectelor, GAL Transcarpatica va publica pe 

pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediara si va înstiința solicitanții asupra rezultatelor 

procesului de evaluare si selecție.  

Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL Transcarpatica in 

termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii 

Raportului de Selectie Intermediara pe site-ul Gal Transcarpatica. Contestațiile primite vor fi analizate de 

GAL Transcarpatica iar după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), se 

publica pe site-ul Gal Transcarpatica, Raportul de Contestatii.  

 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse 

turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 25 puncte. 
25  

Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de 

muncă/25.000 de euro investiti 

5 
- 

Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data 

depunerii proiectului 
6 - 

Proiecte de investitii în activitati recreationale 25 - 

Proiecte ce au în componentă si investitii de producere a energiei din 

surse regenerabile utilizate în scopul desfăsurării activitătii turistice 

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea 

investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a 

proiectului. 

 

Max. 10 - 

Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea si 

promovarea culturii traditionale 
6 - 

Proiecte de investitii în agroturism 20 - 

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel 

national/regional/judetean sau local (de tip LEADER) 
- Max. 50 

a. proiectul este inclus într-o strategie județeană/ locală (de tip 

LEADER) 

- 30 

b. proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale 

protejate (parcuri naționale, rezervaţii naturale, etc)  50 

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel putin 3 comune 

în care există minimum 15 acțiuni/investiții în turism 

- 
40 

Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale - 10 

TOTAL 100 100 



 
 

In termen de 10 zile de la data publicarii Raportului de Contestatii, Comitetul de Selecție GAL 

Transcarpatica întocmeste Raportul de Selecție Finala. 

Proiectele selectate vor fi depuse la OJPDRP Brasov de catre un angajat al GAL impreuna cu solicitantul 

sau de catre un angajat al Gal imputernicit de solicitant prin procura notariala. 

X. Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informații detaliate  

Informații detaliate privind accesarea si derularea Masurii 313 în cadrul Programului LEADER, la nivelul 

GAL Transcarpatica sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” si în Apelul de selectie 

accesibil pe pagina www.galtranscarpatica.ro si la sediul GAL. 

GAL Transcarpatica: 

Adresa: Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr. 2  

E-mail:  gal.transcarpatica@yahoo.ro 

Web: www.galtranscarpatica.ro  

Telefon: 0723.151.949 

 

http://www.galtranscarpatica.ro/
mailto:E-mail:%20%20gal.transcarpatica@yahoo.ro
http://www.galtranscarpatica.ro/


 
 

 


