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Anunță, 

Lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii: 

M413 (prin Măsura 322 din PNDR)  - ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 

serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale”, conform priorităților descrise în Planul de Dezvoltare Locală GAL IALOMIȚA 

CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA         

                                                        
Data publicării anunțului 30.12.2014 

Măsura lansată prin apelul 

de selecție și beneficiarii 

eligibili 

Măsura 413 (prin Măsura 322 PNDR) 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 

322 sunt:  

-Comunele prin reprezentanții lor legali conform 

legislației naționale în vigoare; 

-Autoritățile locale (comune) sau Asociații de Dezvoltare 

Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investițiile 

în infrastructura de apă/apă uzată; 

-Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate 

între doua sau mai multe comune înființate conform 

legislației naționale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale cu modificările și 

completările ulterioare și Ordonanța Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 

și completările ulterioare); 

-ONG-uri, Așezăminte culturale și Instituții de cult 

definite conform legislației naționale în vigoare; 

-Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau 

administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural 

de interes local și care aplică pentru protejarea 

patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul 

rural. 

Fondurile disponibile alocate 

în această sesiune 

Fondurile disponibile pentru Măsura 413 (prin Măsura 

322 PNDR), în această sesiune sunt de 30.950 euro. 

Suma maximă 

nerambursabilă care poate fi 

acordată pentru proiecte 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi 

acordată unui proiect este de 30.950 euro. 
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Data limită de primire a 

proiectelor/locul depunerii 

acestora 

Sesiunea este deschisă în perioada                      

05.01.2015 - 16.01.2015. Termenul limită de depunere 

pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei 

măsuri este: 16.01.2015, ora 12:00. 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 413 (prin Măsura 

322 PNDR) se va face la sediul GAL IALOMIȚA 

CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA din 

orașul Căzănești, șos. Bucuresti, nr. 3,  judeţul Ialomița, în 

intervalul orar: 8.00-14.00. 

Informatii detaliate Informațiile detaliate pentru Măsura 413 (prin Măsura 322 

PNDR) pot fi găsite în varianta electronică sau tiparită la 

sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-

CĂZĂNEȘTI-REVIGA, din orașul Căzănești, șos. 

Bucuresti, nr. 3,  judeţul Ialomița și pe pagina web 

www.galil.ro. De asemenea vă rugăm să consultati și 

site-ul AFIR (APDRP) www.apdrp.ro, pentru a vizualiza 

ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 

322, cât și anexele aferente acestui ghid,  

Date de contact pentru 

informații suplimentare 

GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-

CĂZĂNEȘTI-REVIGA sediul: orașul Căzănești, șos. 

București, nr.3, județul Ialomița, pagina web: 

www.galil.ro,email: galcazanesti@yahoo.com. 

Telefon/fax : 0243/264.141;    Pop Dumitru:0729882480; 

Simion Nicolae: 0729882486. 

Program: Luni-Joi : 08,00-16,30 ; Vineri : 08,00-14,00. 
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