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Serviciul LEADER 

SL nr. 1194 din 08.11.2021 

R14125/2021 

 

 

Către: Asociația Grup de Acțiune Locală „PARÂNG” 

Domnului Președinte GAL, Gheorghe-Dorin TEODORESCU  

 

Spre știință: Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud - Vest 

Domnului Director General Adjunct, Dorel STĂICUȚ 

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Gorj 

Doamnei Director, Simona MOISE 

 

Subiect:   Avizare documentație de accesare – măsura M7/3A „Scheme de calitate – 

activități premergătoare” 

 

 

Stimate domnule Gheorghe-Dorin TEODORESCU, 

 

  

 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale în data de 28.10.2021 cu nr. 14.125 privind avizarea documentației de 

accesare aferente măsurii M7/3A „Scheme de calitate – activități premergătoare” din cadrul 

SDL, vă comunicăm faptul că, în urma verificării efectuate la nivelul AFIR cu privire la 

documentația transmisă (versiunea finală, revizuită și completată ca urmare a solicitărilor de 

informații suplimentare nr. SL1.158/01.11.2021 și SL1.181/05.11.2021), aceasta a fost avizată. 

Anexat prezentei adrese regăsiți „Fișa de avizare a documentației de accesare elaborată de GAL” 

emisă de Serviciul LEADER. 

 În vederea lansării sesiunilor de selecție aferente acestei măsuri (cu avizarea în 

prealabil a apelului de selecție de către CDRJ), se va utiliza versiunea finală a documentației de 

accesare, în format „clean” (fără TRK Changes). Nu este permisă realizarea de modificări 

ulterioare în ceea ce privește aspectele care au făcut obiectul avizării, comparativ cu versiunea 

avizată. 

 Menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile „Manualului de procedură 

pentru implementarea submăsurii 19.2”, documentația de accesare avizată va fi publicată pe 

pagina de internet a AFIR (www.afir.info), în secțiunea „Investiții prin PNDR >> M 19 - LEADER >> 

sM19.2 - Acțiuni în strategia de dezvoltare locală”, astfel încât să poată fi utilizată ca model de 

către alte GAL – uri. Totodată, versiunea publicată pe site va putea fi consultată de către experții 
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AFIR care vor instrumenta proiectele depuse și selectate în cadrul măsurii M7/3A din cadrul SDL, 

fișele de verificare în format editabil urmând a fi puse la dispoziția evaluatorilor de către 

Serviciul LEADER. 

Pentru informații suplimentare sau clarificări, puteți să ne contactați telefonic la 

numărul 031 – 860 25 89 sau prin e-mail la adresa leader@afir.info.  

  

Cu stimă, 

 

Director general, 

Mihai – Liviu MORARU 

 

 

 

 

PROPUN SPRE APROBARE AVIZAT VERIFICAT ÎNTOCMIT 

Director general adjunct 

infrastructură, LEADER și 

investiții non-agricole 

Florin – Dan SCARLAT 

Șef serviciu SL 

Monica Elena CRUNȚEANU 

 

Consilier SL 

Ioana-Andreea EPURAN 

Consilier SL 

Anca-Rodica ILIE 
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