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M1/6B 808,000.00 808,000.00 211,598.00 808,000.00

10 892,030.02

In cadrul masurii M1/6B, in prima sesiune de deschidere nu au fost depuse proiecte la GAL PARANG. In
cea de-a doua sesiune, conform Raportului de Selectie nr. 119/28.02.2018, au fost depuse 9 proiecte,
din care au fost selectate 8 proiecte in valoarea de 682.075,02 euro. 7 solicitanti cu proiecte in valoare
de 598.402 euro au fost notificati de CRFIR in vederea contractarii. 1 solicitant si-a retras proiectul in
valoare de 84.955 euro. Conform Notei primite de la GAL, valoarea ramasa este de 211.598 euro. In
luna septembrie a fost redeschisa sesiunea, iar conform Raportului de Selectie nr.747/04.12.2019 au
mai fost selectate 2 proiecte in valoare de 209.955 euro.  Valoarea ramasa dupa cel de-al treilea apel de
selectie este de 1.643 euro.   In urma Notificarii 3049/11.04.2019 UAT Sacelu a primit Nota de
Neincheiere Contract aferenta Contractului de Finantare nr 2453/21.03.2019   Suma ramasa disponibila
in baza contractelor incheiate de beneficiari cu AFIR. Suma ramasa disponibila se va redeschide la GAL
sesiune de primire proiecte.
   

M4/1A 20,000.00 20,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00

5 25,000.00

Sesiune deschisa in perioada 01.03.2018 - 30.04.2018, prelungita pana in 15.05.2018.In urma
Comitetului de selectie din 19.06.2018 (Raport de selectie 338/19.06.2018), la nivelul GAL, au fost
selectate 3 proiecte in valoare de 15.000 euro.  Acestea au fost notificate de CRFIR in vedereas
contractarii. Din luna iulie anul 2018 cand beneficiarii au primit notificarile de eligibilitate transmise de
OJFIR Gorj si pana la sfarsitul lunii ianuarie 2019, beneficiarii nu s-au prezentat sa semneze Contractele
de Finantare cu AFIR. Datorita acestui fapt conform prevederilor proceduale AFIR a notificat beneficiarii
ca respectivele Contracte de Finantare au statut de “Contract de finantare neincheiat” cu statut de
reziliat. Valoarea alocata pentru aceasta masura a fost modificata prin Nota nr.257008/21.01.2019 de
aprobare a modificarii de SDL. Masura se va redeschide in luna Mai 2019, avand o valoare totala alocata
conform aspectelor descrise mai sus de 15 000,00 euro. Perioada sesiunii fiind 13.05.2019 – 28.06.2019
. Urmare a Raportului de Selectie 433/02.08.2019, la nivelul GAL, au mai fost selectate 2 proiecte in
valoare de 10.000 euro. Valoarea ramasa este de 5.000 euro. Masura aflata pe Apel in perioada
26.09.2019-28.10.2019, valoarea disponibila fiind de 5 000 euro

M5/2A 259,236.00 259,236.00 230,000.00

24 240,000.00

Sesiune deschisa in perioada 30.03.2018 - 31.05.2018, prelungita pana in 21.06.2018. Au fost depuse 24
proiecte. Au fost selectate 24 proiecte in valoare de 240.000 euro. Valoarea alocata pentru aceasta
masura a fost modificata prin Nota nr.257008/21.01.2019 de aprobare a modificarii de SDL.

M7/3A 136,792.00 15,000.00 15,000.00

1 134,169.50

Conform Raportului de Selectie nr.658/19.10.2018,  a fost selectat 1 proiect in valoare de 134.169,50
lei. Acest proiect a fost declarat neeligibil de catre CRFIR, drept pentru care GAL  a depus in decembrie
2018 o modificare de SDL prin care corecteaza aceasta masura. Valoarea alocata pentru aceasta masura
a fost modificata prin Nota nr.257008/21.01.2019 de aprobare a modificarii de SDL. Masura aflata pe
apel in perioada de 26.09.2019 - 11.11.2019

M3/1C 30,426.00 30,426.00

1 20,000.00

Masura s-a prelungit ulterior pana in data de 10.05.2019. Masura s-a prelungit ulterior in perioada
10.05.2019 - 28.06.2019. Măsură prelungită cu erată nr 01 până în data de 09.07.2019. Conform
Raportului de Selectie 434/02.08.2019 a fost selectat 1 proiect in valoare de 20.000 euro. Valoarea
ramasa este de 10.426 euro. Proiect Notificat eligibil  de AFIR conform Notificarii nr 1545/30.08.2019

M6/6A 345,904.00 95,763.10 345,904.00

5 294,045.60

In cadrul sesiunii au fost depuse un numar de 5 proiecte , au fost evaluate de catre GAL conform
Raportului de evaluare. In data de 04.03.2019 a fost intrunit Comitetul de Selectien conform Raportului
de Selectie 124/04.03.2019, la nivelul GAL au fost selectate 5 proiecte in valoare de 294.045,60 euro, iar
dupa perioada de contestatii proiectele vor fi transmise catre OJFIR Tg Jiu. Conform Notificarilor de
eligibilitate nr 669/10.04.2019, 639/05.04.2019, 2834/03.04.2019, 3879/14.05.2019, un numar de 4
beneficiari au fost Notificati in vederea contractarii. Suma ramasa disponibila in baza Notificarilor de
eligibiliate este 95.763,10 euro, Masura aflata pe Apel in perioada 30.08.2019-30.09.2019. Masura s-a
inchis la termen urmand perioada de evaluare la GAL, s-au depus 2 proiecte in valoare de 95692.17.

M2/6B 20,000.00 20,000.00
1 14,936.37

Masura deschisa in perioada 13.05.2019 – 17.07.2019. Sesiune inchisa, s-a depus 2 proiecte care se afla
in evaluare la GAL. Un Proiect s-a selectat la GAL in baza Raportului de Selectie nr 552/26.09.2019, iar
dupa perioada de contestatii se va transmite catre OJFIR Gorj.

M8/6B 80,000.00 80,000.00
M9/4A 50,426.00 50,426.00
M10/5C 28,834.00 28,834.00

M11/3A 156,028.00 156,028.00
Aceasta masura a fost introdusa prin Nota nr.257008/21.01.2019 de aprobare a modificarii de SDL,
urmand a fi deschisa in urmatoarea perioada, Masura se va lansa in perioada 29.05.2019 - 28.06.2019.
Măsură prelungită în perioada 30.09.2019 - 11.11.2019

808,000.00 279,236.00 808,000.00 279,236.00 136,792.00 211,598.00 345,904.00 30,426.00 191,028.00 95,763.10 20,000.00 50,426.00 108,834.00 1,779,618.00 47.00 1,620,181.49
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