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                                   Asociaţia Microregională Ţara Făgetului 

Măsura 413.12 

„Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro – întreprinderi “ 

Data lansării apelului de selecţie:  06 noiembrie 2013 

Data limită de depunere a proiectelor la sediul GAL:  06  decembrie  2013 

ATENŢIE! - Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Microregionale 

Ţara Făgetului - comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava, nr. 157, de LUNI - VINERI în 

intervalul orar 9.00 - 14.00. 

 

Pe teritoriul microregiunii „Ţara Făgetului” Dezvoltarea echilibrată şi Calitatea Vieţii, 

conform Planului de Dezvoltare a Locală reprezintă una dintre prioritati. De aceea toate 

măsurile de intervenţie din acest domeniu vor avea ca scop: DEZVOLTAREA 

ECHILIBRATA A TERITORIULUI LEADER „TARA FAGETULUI”  PRIN VALORIFICAREA 

POTENTIALULUI AGRICOL, TURISTIC SI ANTREPRENORIAL SI INTEGRAREA ZONEI 

IN CIRCUITUL ECONOMIC INTER-REGIONAL SI INTERNATIONAL IN SCOPUL 

CRESTERII CALITATII VIETII TUTUROR CATEGORIILOR SOCIALE DIN REGIUNE. 

 

Obiectivul si raportul cu strategeia de dezvoltare locala - miza interventiei 

 

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro – întreprinderi “  se 

încadrează în Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin 

încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii num ărului de locuri de muncă şi a 

veniturilor adiţionale. 
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Obiectivele specifice se referă la:   

1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;  

2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole ;   

3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro- 

întreprinderi.    

Obiectivele  operaţionale se referă la:  

1. Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-

agricol în spaţiul rural;   

2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;  

3. Încurajarea activităţilor  meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;   

4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.   

Realizarea de obiective de dezvoltare in sectorul no-agricol contribuie esenţial la dezvoltarea 

echilibrată şi sustenabilă a microregiunii „Tara Fagetului”. 

Descrierea intervenţiei - domeniul de acoperire al măsurii  

Tipuri de proiecte şi acţiuni vizate: 

1. În cadrul Măsurii 312 sunt sprijinite investiţiile realizate atât de către micro-

întreprinderile existente cât şi cele nou înfiinţate din sectoarele non-agricole, în spaţiul 

rural. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active 

corporale şi/ sau necorporale din domeniul non-agricol după cum urmează:   

a) Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop 

productiv  – pentru efectuarea activităţii vizate de proiect-  precum şi construcţia de 

clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje 

etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);  

Achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială 

eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice 

desfăşurate propuse prin proiect şi se încadreaz ă în definiţia mijloacelor de transport 

specializate din HG 224/2008 iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ (vezi definiţie „mijloace de transport 

specializate” în dicionar). Exemple de mijloace de transport specializate: ambulan ţa, 

vidanja, maşina de gunoi, dric, etc. Nu reprezint ă o cheltuială eligibilă achiziţionarea 
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prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor şi a utilajelor la 

punctul de lucru, precum și a mijloacelor de tractare de tipul cap –tractor.   

Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia 

specializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare 

(HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), se consideră creare de condiții 

artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil.  

În cadrul proiectelor de investiţii în activităţi de prestări servicii (vezi Anexa 9 A) nu sunt 

considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci 

numai dotarea acestora, în scopul desfăşurării activităţii propuse prin proiect. 

Achiziţionarea de echipamente care furnizează energie regenerabilă (de exemplu 

panouri fotovoltaice, solare, pompe geotermale etc.) pentru clădiri utilizate prin contract 

cu  drept de folosinţă este considerată modernizare a clădirii şi nu este cheltuiala 

eligibilă.  

b) Investiţii necorporale (software, patente, licen ţe etc.), inclusiv achiziţionarea în 

leasing a acestora.   

 

ATENŢIE!  

Bunurile achiziţionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi 

date în leasing, fiind permise doar închirierile! 

 

În cadrul Măsurii 312  se pot realiza următoarele tipuri de investiţii:    

  

i. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:  

- Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse 

de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);  

- În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la 

stadiul de cherestea (ex. mobilă);    

- Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de 

ambalaje etc.   

 ii. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti , de artizanat şi a 

altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, 

olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul 

acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).  

 iii. Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi:   

  a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;  

  b. Servicii de conectare şi difuzare internet;   

  c. Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de 

transport ) protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-

veterinare;  
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  d. Servicii medicale  

  e. Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.   

 

Beneficiarii: 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt:  

A. Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 

2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având  mai puţin de 10  angajaţi  şi  care realizează 

o cifră de afaceri anuală netă sau de ţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro 

echivalent în lei) – a se vedea categoriile  de beneficiari din Anexa 10.  

B. Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data 

semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică 

autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, 

se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce 

demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridic ă, 

această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de 

finantare 

 Nr. beneficiari pentru perioada 2012-2013: 2 

Finanţare: 

Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 70%-85% 

Spriiinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul măsurii 312 va fi: 

de 70% până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile ; 

Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi valoarea totala din ghidul 

solicitantului pe masura 312 si totodata valoarea echivalenta costului total pe masura 

conform Hotararii AGA nr. 5/06.0802013 si adresei AM – PNDR nr.64382/04.07.2013 

Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 37.000 euro 

Nr. de 

proiecte 

prevazute 

Cost total 

maxim 

Estimarea 

costului 

total pe 

masura 

Contributia 

FEADR - 

masura 

Contributia 

publica 

nationala 

Contributia 

privata 

2 52.857 72.161 49.069,6 12.267,4 10.824 
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Cerinţele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul, 

Criterii generate de selectie, Documentele Justificative depuse de solicitant odată cu 

proiectul sunt conform Ghidului solicitantului si Fisei pentru masura 312 din PNDR, 

www.apdrp.ro 

In cazul proiectelor integrate,  a proiectelor in care sunt combinate masuri din cadrul 

axelor 1 si 3 sau din cadrul axei 1 si preponderent se afla masura 312, se vor folosi 

toate documentele necesare din cadrul masurii 312, conform ghidului solicitantulului 

masura 41 

 

Tototdata solicitantul va depune odata cu depunerea intregii documentatii si Declarația 

prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente 

proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va 

realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea 

plății,  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 

 

ETAPELE SESIUNII DE SELECŢIE A PROIECTELOR 

1) Verificarea de către angajaţii GAL „ Asociatia Microregionala Tara 

Fagetului ” a conformitatii şi eligibilitatii proiectelor; 

2) Evaluarea proiectelor depuse în termenul prevăzut de către Comisia de 

evaluatori neutri şi intocmirea raportului de evaluare de către aceştia; 

3) Selecţia proiectelor efectuată de către Comitetul de selecţie, cu intocmirea 

raportului de selecţie, insoţit de lista proiectelor selectate pentru finanţare, reportate şi 

nefinanţate; 

4) Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii de către Comisia de contestaţii a 

GAL „Asociatia Microregionala Tara Fagetului”; 

5) Intocmirea de către GAL „ Asociatia Microregionala Tara Fagetului”, a raportului de 

evaluare a cererilor de finanţare, a listei cererilor de finanţare aprobate şi transmiterea 

acestora către OJPDRP - Timis; 

6) Notificarea beneficiarilor de finanţare stabilit în urma selecţiei si publicarea pe site. 

7) Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul, de către Centrul Regional 

pentru Plati, Dezvoltare Rurală şi Pescuit - V Vest Timişoara. 

 

http://www.apdrp.ro/
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NOTA BENE!!! - Durata de execuţie a contractului de finanţare este de 

maximum 2 ani, dar nu mai târziu de 31.12.2015, pentru proiectele care prevăd 

investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde. 

Prin excepţie, durata de execuţie a contractului de finanţare este de 

maximum 1 ani, pentru proiectele care includ investiţii simple de utilaje, instalaţii, 

echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate şi a altor 

mijloace de transport care nu sunt achiziţionate prin leasing financiar şi/sau 

adaptarea la standarde. 

 

Grila de evaluare a proiectelor finantate prin Programele propuse 

Reguli de aplicare 

 Grila are rol privind analiza si departajare a proiectelor – în scopul facilitării deciziei 
Comitetului de selectie; 

 Grila se aplică tuturor proiectelor depuse de beneficiari; 

 Conform Ghidului solicitantului pentru accesarea Masurii 41, capitolul 3, 

subcapitolul 3.1 – Procedura de selectie a proiectelor in cadrul Grupului de 
Actiune Locala, paragraful Selectia proiectelor efectuata de catre GAL, criteriile 
de selectie locala vor prima criteriilor de selectie din ghidul solicitantului, dar la 
selectia proiectului se vor tine cont atat de criteriile de selectie nationala cat si de cele 
de selectie locala. Punctajul maxim care poate fi acordat la cele doua grile nu 
poate depasi insumat 100 de puncte. 

 
Sistemul de punctare din ghidul solicitantului este urmatorul: 
 

Nr. Criteriu de selectie Punctaj  

1 Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în 
ultimii 3 ani; 
      Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanţare –Secţiunea 
C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute. 
      Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data Notificării 
beneficiarului cu privire la plăţile efectuate pentru investiţia similară şi data 
depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani. 
      Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin 
din fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani. Activităţi similare 
înseamnă acelaşi tip de investiţie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru 
meşteşuguri şi aplică şi prin FEADR tot pe meşteşuguri, atunci nu primeşte 
punctaj, iar în cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte 
punctaj). 

5 

2 Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de 
muncă/ 25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de 

tipul şi data înfiinţării solicitantului): 

10 
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     Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât şi pentru microîntreprinderile în 
funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin un loc de 
muncă raportat la 25.000 euro . 
      Formula: 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou 
create<=25000 Euro, proiectul primeşte punctaj. 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou 
create>25000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate şi punctul 
3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul justificativ) şi pe baza formulelor 
de calcul prezentate. 
     Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu norma 
întreaga pentru personalul muncitor - direct productiv8 și cel mult un loc de muncă 
indirect productiv. Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor 
suportate din cheltuieli eligibile. 
      În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de maşini/ utilaje care necesită 
conducător - la o maşină/ un utilaj se va lua în considerare un om/ schimb 
(conform numărului de schimburi prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două 
schimburi). 

3 Proiecte care promovează activităţi meșteșugărești, de artizanat. Punctarea 
acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului) şi se aplică 
pentru proiectele care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi 
meșteșugărești, iar în cazul modernizărilor, şi în baza documentului 15.1, 
respectiv, declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura 
activitatea pentru care se solicită finanţarea eliberată de primarul localităţii 
respective (numai pentru PFA/ Întreprindere Familială/ Întreprindere Individuală), 
doar pentru meseriile tradiţionale artizanale - pentru reprezentantul legal/ 
beneficiar. Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar. 
       Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin proiect 
crearea sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, de artizanat. Punctajul se 
acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei aferentă 
activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Max 15 

4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la data 
depunerii proiectelor. Verificarea se face în baza actului de identitate pentru: 
Persoană fizică care declară că se va autoriza în persoana fizică autorizată sau 
întreprindere individuală. 
Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii 
de Finanţare a proiectului; 
Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 
ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la 
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Medic titular care îşi exercită profesia în cadrul unui cabinet medical individual, cu 
vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Medic veterinar cu drept de liberă practică, organizat ca PFA şi care funcţionează 
în cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu vârsta sub 40 ani la data 

10 
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depunerii Cererii de Finanţare. 
       În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de 
organizare şi condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu 
indiferent de vârsta acesteia. 

5 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte 
ce vizează activităţi non-agricole productive; 
Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile enumerate în secțiunea 
”Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la punctului i) și ii) din fișa 
măsurii. Verificarea încadrării în categoria activităților de producție de bunuri, se 
va face pe baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de producție de bunuri. 
    În cazul proiectelor care prevăd activități complementare, se va acorda punctaj 
la acest criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/activitățile non – 
agricole de producție de bunuri reprezintă componenta majoritară din punct de 
vedere valoric. 
         O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă 
este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat 
activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali. 

20 

6 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a 
serviciilor medicale; 

35 

7 Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea 
energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii 
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei 
pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Se vor puncta: 
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux 
tehnologic de producție de bunuri; 
- proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de producere a energiei 
din surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul cărora se 
desfășoară/se va desfășura activitatea propusă prin proiect. 

Max 5 

 TOTAL 100 

 
Sistemul de punctare al Asociatiei Microregionale Tara Fagetului este urmatorul:  
 

Nr. Criteriu de selectie Punctaj  

1 Integrarea în Strategia de dezvoltare a TERITORIULUI si calitatea proiectului 

 Integrarea proiectului in programul de finantare; Integrarea proiectului pe 
măsurile Programului de finantare – 5 puncte 

 Participarea proiectului la implementarea strategiei – incadrarea pe un 
obiectiv din strategia de dezvoltare – 5 puncte 

 Formularea clară a obiectivelor proiectului – 5 puncte 

 Formularea clară si elgibilitatea activitătilor – 5 puncte 

Total 

20 

puncte 

2 Activitati de conservare – protectia mediului  

 Proiectul include cel putin o activitate de mediu – 5 puncte 

 Proiectul are o pondere importanta a activitatilor care se adreseaza 

Total 

10 

puncte 



    

 

Asociatia Microregională Ţara Făgetului                                         
CIF: 29029692 
Sediul social: Loc. Dumbrava, Nr.157, Jud. Timiș 
Tel/Fax: 0256 325 721 
e-mail: galtarafagetului@tarafagetului.ro  
Web: www.tarafagetului.ro                                                                                                                       Pagina 9 din 10 

conservarii si protectiei mediului  - 10 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor 

3 Proiecte aplicate de tineri – beneficiarul proiectului / reprezentantul legal al 

Beneficiarului  / persoana care are decizia la nivel legal este persoana sub 40 ani 

Total 

10 

puncte 

4 Proiecte pentru care Beneficiarii finali / Grupul tintă  este reprezentat de 

tineri  

 Proiecte care propun cel putin o activitate adresată tinerilor – 5 puncte 

  Proiecte prin care se implementează doar activităti pentru tineri – 10 
puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor 

Total 

10 

puncte 

5 Proiecte integrate – care aplică măsuri de pe axe diferite din PNDR  

Proiectul include activităti specifice la cel putin două măsuri din PNDR 

Toal 5 

puncte 

6 Proiecte inovatoare 

 Proiecte care propun o actiune inovatoare – 5 puncte 

 Proiecte care sunt în totalitate inovatoare – 10 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în ponderea inovarii la nivelul 
resurselor 

Total 

10 

puncte 

7 Proiecte care folosesc resurse locale si se adaptează specificului zonei 

 Proiecte care folosesc cel putin o resursă locală – 5 puncte 

  Proiecte care folosesc în totalitate resurse locale – 15 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 15 puncte în functie de ponderea resurselor 

Total 

15 

puncte 

8 Integrarea de activităti legate de producerea energiei regenerabile 

 Proiecte care au cel putin o activitate de producerea energiei regenerabile 
– 1 punct 

  Proiecte care au o pondere de peste 50% a activitatilor si bugetului  
petnru producerea energie regenerabile – 5 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea resurselor 

Total 5 

puncte 

9 Valoarea proiectului 

 Proiecte cu buget de de până la 15.000 eur – 10 puncte 

 Proiecte cu buget între 15000 – 20.000 eur – 5 puncte 

 Proiecte cu buget între 20.000 – 30.000 eur – 2 puncte 

Total 

10 

puncte 

10 Parteneriatul în dezvoltarea proiectului: Proiectul este derulat în parteneriat.  Total 5 

puncte 

Total 100 puncte 
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Punctaj minim (grila criteriilor de selectie nationala si locala): 10 de puncte 

Indicatori: 

Indicator de realizare: 

Numărul de beneficiari sprijiniti: 2 

Volumul total al investiţiilor (Euro): 72.161euro 

Indicatori de rezultat: 

Populaţie rurală care beneficiază de servicii îmbunătatite: 33.920 (populaţia GAL) 

Data de anunţare a câstigatorilor proiectelor din cadrul sesiunii de licitaţii pentru 

măsura descrisă, efectuată de GAL este: până cel târziu 20.12.2013 - sub forma unui 

comunicat de presă si pe site-ul GAL 

*Sursele folosite pentru intocmirea acestui material sunt Ghidul Solicitantului Măsura 312 

PNDR www.apdrp.ro şi Planul de Dezvoltare Locala al G.A.L - „Asociatiei Microregionale 

Tara Fagetului” ce se poate vizualiza pe site-ul: www.tarafagetului.ro  

Toate formularele necesare elaborării proiectului, al căror format este elaborat de către 

Agenţia de Plati Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate şi descărcate 

direct de pe pagina de internet a A.P.D.R.P - www.apdrp.ro. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  Grupului de Acţiune Locală - GAL 

„Asociatia Microregionala Tara Fagetului”  din comuna Dumbrava, localitatea 

Dumbrava nr.157 si/sau la tel: 0256 325 721, e-mail: galtarafagetului@tarafagetului.ro  

http://www.apdrp.ro/
http://www.tarafagetului.ro/
http://www.apdrp.ro/
mailto:galtarafagetului@tarafagetului.ro

