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ANEXA 1 la Decizia CD nr. 23/08.12.2017 

Măsura 19 LEADER / Submăsura 19.2 ,, Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală”  / Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor  

 

APEL DE SELECȚIE Măsura 04/3A 

-varianta detaliată-   

 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M04/3A – 01/17 – 22.02.2018 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 

18 decembrie 2017 – 22 februarie 2018, primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă 

anului 2017 pentru M04/3A - Crearea şi funcţionarea lanţurilor scurte alimentare, finanțate 

prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală. 

 

Data lansării apelului de selecție: 18 decembrie 2017 

 

Data limită de depunere a proiectelor: 22 februarie 2018 

 

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL Dealurile Târnavelor din 

localitatea Saschiz, str. Principală nr. 159, județul Mureș; înaintea datei limită de depunere 

specificată în Apelul de selecție, de luni până vineri între orele 9:00- 15:00. 

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 143.073 euro 

 

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 90.000 euro  

 

Intensitatea sprijinului:  

 

- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%; 

- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%; 

- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 

 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții:  

Formularul Cererii de Finanțare (versiune .xlsm, editabilă) poate fi accesat pe site-ul GAL DT 

www.tarnava-mare.ro, secțiunea Ghidul Solicitantului – Măsura 04/3A 

 

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

proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului 

Solicitantului: 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-04-3a-crearea-si-functionarea-de-lanturi-scurte-alimentare
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-04-3a-crearea-si-functionarea-de-lanturi-scurte-alimentare
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DOCUMENT   

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU  

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / DOCUMENT PENTRU 

EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului 

Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii 

membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul  

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/SAU TERENURILE) PE 

CARE SUNT/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului 

Solicitantului în vigoare, aferent măsurii respective, de către fermierul/microîntreprinderea 

și întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, 

acolo unde este cazul  

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST 

FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii în 

lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.  

 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat 

pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul 

de rambursare a creditului  

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte care 

prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări).   

Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menţionate ca necesare fazei 

următoare de autorizare.  

7. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru 

unitățile care se se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru 

unitățile care se modernizează, după caz.  
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8. Documente constitutive   

8.1. CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI 

conform legislaţiei în vigoare.  

Dacă este cazul:   

8.2. STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu 

modificările și completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 

2004 cu modificările și completările ulterioaresi grupuri de producători înființate conform 

ordonantei 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările 

ulterioare.  

8.3. Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare.  

În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu 

este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu 

elementele pe care trebuie să le conțină.  

9. Dacă este cazul: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR 

AGROALIMENTARE ECOLOGICE (produse finite) emis de un organism de inspecţie şi 

certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice cu completările şi modificările ulterioare (pentru modernizări) 

agroalimentare ecologice cu completările şi modificările ulterioare (pentru 

modernizări)  

9.1.  (pentru investiţii noi):  

a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN  

AGRICULTURA ECOLOGICĂ  

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE  

INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE  

10. Dacă este cazul: DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al 

grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul 

calitaţii produselor agricole şi alimentare recunoscute sau în curs de recunoaştere la nivel 

european.  

9. Dacă este cazul: ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL emis de MADR, în 

conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru  

modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții 

în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată).  

10.  Dacă este cazul: ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 

CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 

394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor 

consacrate româneşti. (pentru modernizări în vederea obţinerii unui produs existent 

- la depunere, pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou - la ultima 

plată).  
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11. Dacă este cazul: DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE 

UTILIZARE A MENŢIUNII PRODUS MONTAN, emis de autoritatea competentă.  

-  Copie cerere depunere documentație în vederea dobândirii dreptului de utilizare 

a menţiunii de calitate facultative „produs montan"- pentru produsele în curs de 

recunoaștere.  

12. În cazul investițiilor pentru amenajarea piețelor – document eliberat de 

arhitectul angajat al GAL care să ateste că a oferit informații legate de 

respectarea specificului local, încă din faza de inițiere a proiectului  

13. Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR  

14. Declarație privind firma în dificultate 

15. Alte documente justificative  

Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor 

de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de 

lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau 

documentele relevante anexate de către solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, 

Documente de identitate  

- copii, Contract de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/ 

construcții, Hotararea Consiliului Local, etc.  

- declarații/alte documente justificative specifice pentru punctarea criteriilor de 

selecție, după caz   

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data 

depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.  

 

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

proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului 

Solicitantului: 

 

Cerințele de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora sunt detaliate în  documentul ,,Fișa de verificare a 

conformității pentru Măsura 04/3A disponibil pe www.tarnava-mare.ro  în secțiunea Ghidul 

Solicitantului -MĂSURA M04/3A ,,Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare” .  

  

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora 

 

Solicitantul trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa 

Măsurii 04/3A din SDL, la care se adaugă condițiile de eligibilitate prevăzute în Manualul de 

procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2 pentru proiectele cu obiective care se 

încadrează în prevederile art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Toate condițiile de eligibilitate 

care trebuie îndeplinite de solicitanți sunt detaliate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-04-3a-crearea-si-functionarea-de-lanturi-scurte-alimentare
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-04-3a-crearea-si-functionarea-de-lanturi-scurte-alimentare
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04/3A – versiunea 1/2017 și în  ,,Fișa de verificare a eligibilității pentru Măsura 04/3A 

(inclusiv metodologia de verificare), disponibile pe www.tarnava-mare.ro  în secțiunea Ghidul 

Solicitantului - MĂSURA M04/3A ,,Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare” .  

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Dealurile Târnavelor 

Selecția proiectelor depuse prin intermediul măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a 

GAL Dealurile Târnavelor se face de către Comitetul de Selecție, compus din 11 membri, din 

care 3 sunt reprezentanți ai sectorului public, 4 reprezintă sectorul privat și alți 4 sunt 

membri ai organizațiilor neguvernamentale membre GAL DT.  

 

Pe site-ul GAL DT sunt publicate ,,Procedura de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 

Dealurile Târnavelor” aprobată prin Hotărârea AGA nr. 12 din 14.12.2016 și componența 

Comitetului de Selecție a proiectelor, aprobată prin Hotărârea AGA nr. 3 din 25.02.2016. 1 

Criterii de selecție cu punctajele aferente, stabilite prin Decizia Consiliului Director al GAL 

DT nr. 23/08.12.2017 

 

Nr. Crt.  CRITERIUL DE SELECŢIE  PUNCTAJ  

(SCOR)  

GAL DT  

1  Numărul de parteneri implicaţi şi provenienţa lor  

  

Maxim 10 

puncte  

 

 Documente justificative:  

- Acordul de cooperare  

- Documente constitutive (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod 

Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, etc.). – în copie  

- Documente solicitate pentru terenul agricol / Document 

pentru efectivul de animale deţinut în proprietate  

Se verifică numărul exploatațiilor agricole membre în parteneriat.  

 

1.1. O singură exploataţie agricolă membră în Acordul de 

cooperare, cu sediul un teritoriul GAL DT- 5 puncte  

                                                           
1 Clic pe denumirea documentului  pentru a accesa direct secțiunea de pe pagina GAL DT unde este postat 

 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-04-3a-crearea-si-functionarea-de-lanturi-scurte-alimentare
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-04-3a-crearea-si-functionarea-de-lanturi-scurte-alimentare
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/17-10-31-03-11-21PROCEDURA_EVALUARE_SI_SELECTIE_-_VERSIUNEA_2_-OCTOMBRIE_2017.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/17-10-31-03-11-21PROCEDURA_EVALUARE_SI_SELECTIE_-_VERSIUNEA_2_-OCTOMBRIE_2017.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/ro/comitetul-de-selectie-a-proiectelor
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1.2. Două exploatații agricole membre în Acordul de cooperare, 

ambele cu sediul în teritoriul GAL DT- 8 puncte  

1.3. Mai mult de două exploatații membre în Acordul de 

cooperare, toate cu sediul în teritoriul GAL DT-10 puncte  

2  Crearea de locuri de muncă  

Documente justificative:  

- Cererea de finanţare – indicatori de monitorizare  

- Acordul de cooperare/ Studiul de marketing, Studiul de 
Fezabilitate/Memoriu justificativ, după caz    

Punctajul se va acorda pentru proiectele care prevad crearea minim 

a unui loc de munca cu norma intreaga sau doua locuri de munca cu 

jumatate de norma fiecare!   

20 puncte  

3  Diversitatea şi potenţialul inovativ al activitaţilor/ acţiunilor 

incluse în proiect, inclusiv a celor de promovare a pieţelor locale- 

Documente justificative:  

- Planul de marketing: solicitantul va descrie în Planul de 
marketing la punctul 4 ,,Strategie și planul de acțiune” 
acțiunile concrete cu potențial inovativ propuse prin proiect 
pentru teritoriul GAL Dealurile Târnavelor.   

- Acordul de cooperare – activitățile inovative propuse in Planul 

de marketing se vor corela cu responsabilitățile asumate de 

fiecare partener prin acordul de cooperare pentru fiecare 

activitate în parte.   

5 puncte  

 



 

 

 

7 

4  Acţiuni comune ale partenerilor în scopul protecţiei mediului  

Documente justificative:  

- Planul de marketing: solicitantul va descrie în Planul de 

marketing la punctul 4 ,,Strategie și planul de acțiune” 

acțiunile concrete în scopul protecției mediului propuse prin 

proiect pentru teritoriul GAL Dealurile Târnavelor.   

- Acordul de cooperare – activitățile comune ale partenerilor în 

scopul protecției mediului propuse in Planul de marketing se 

vor corela cu responsabilitățile asumate de fiecare partener 

prin acordul de cooperare pentru fiecare activitate în parte.   

- Cererea de finanțare – Buget indicativ – dacă este cazul, se va 

verifica bugetul alocat acțiunilor comune pentru protecția 

mediului   

  

15 puncte  

5  Investiţia duce la dezvoltarea de noi produse/ practici/ procese şi 

tehnologii în sectorul agricol şi/ sau alimentar  

  

Documente justificative:  

 -  Planul de marketing, punctul 4 Strategie și planul de acțiune.  

 Se vor descrie activitățile/acțiunile prin care se dezvoltă noi 

produse/ practici/ procese şi tehnologii în sectorul agricol şi/ sau 

alimentar.  

5 puncte  

6  Proiectul include acţiuni pentru integrarea în lanţul scurt a 

unităţilor turistice din teritoriu  

Documente justificative pentru acordarea punctajului :  

- Acordul de cooperare  

- Planul de marketing  

- Precontracte încheiate cu unități turistice din teritoriul GAL 
Dealurile Târnavelor (în cazul în care din Acordul de parteneriat 
fac parte mai puțin de două unități turistice din teritoriul GAL 
DT)  
  

Unităţile turistice pot fi membri ai Acordului de cooperare sau pot fi 

beneficiari direcți/indirecți ai proiectului   

Se acordă punctaj pentru integrarea în lanțul scurt a cel puțin două 

unități turistice din teritoriul GAL DT  

  

15 puncte   
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7  Proiectul include acţiuni pentru îmbunatăţirea accesului 

produselor locale alimentare în locuri de desfacere la nivel local 

(ex: punctele de informare turistică)  

Documente justificative:  

-  Planul de marketing,  punctul 4 Strategie și planul de acțiune   

  

Se vor descrie  acţiunile pentru îmbunătăţirea accesului produselor 

locale alimentare în locuri de desfacere la nivel local (acestea din 

urmă vor fi nominalizate și prezentate succint).   

Puctajul se va acorda dacă, prin documentația depusă, solicitantul 

demonstrează că a identificat minimum două locuri de desfacere la 

nivel local a produselor alimentare locale (altele decât piețele 

tradiționale) și propune acțiuni concrete pentru îmbunătățirea 

accesului produselor locale în locurile identificate.   

15 puncte  

  

8  Investiţia va putea fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu 

de bune practici)  

Documente justificative:  

-  Declarația angajament  

  

Se verifică conținutul Declarației - angajament privind 

posibilitatea ca investiția să fie vizitată la finalul implementări 

proiectului, întocmită de solicitant și asumată prin semnătură (și 

ștampilă, după caz2) de către liderul de proiect.  

Atemție! Punctajul la acest criteriu se va acorda doar pentru  

proiectele care includ investiții, nu și proiectelor exclusiv de servicii.   

5 puncte  

  

9  Structura de cooperare dobândeşte personalitate juridică până la 

finele implementării proiectului  

Documente justificative:  

Declarația angajament - întocmită de solicitant și asumată prin 

semnătură (și ștampilă, după caz3) de către liderul de proiect, cum  

10  

  

                                                           
2 Ștampila nu mai este obligatorie  
3 Ștampila nu mai este obligatorie  
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 că structura de cooperare care implementează proiectul va dobândi 

personalitate juridică până la depunerea ultimei Cereri de plată și 

va prezenta documentele justificative la ultima CP, iar din 

structura asociativă constituită vor face parte mimim membrii 

privați ai parteneriatului care solicită finanțare prin Măsura 04/3A 
4  

 

  TOTAL  100 

puncte  

  

Punctajul minim admis la finanțare: 60 puncte  

Metodologia de acordare a punctajului este detaliată în fișa de evaluare a criteriilor de 

selecție, document anexat Ghidului Solicitantului și Apelului de selecție și postat pe 

www.tarnavamare.ro   

În situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, departajarea se va face 

în conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 

Dealurile Târnavelor Hotărârea AGA nr. 12 din data de 14 decembrie 2016, respectiv:  

,,În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, pentru toate măsurile finanțate prin SDL GAL DT 

departajarea acestora se face în funcţie de următoarele criterii și în următoarea ordine:5 1.   

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare, în limita valorii 

totale a apelului de selecţie  

2. localizarea proiectului : de exemplu, în cazul in care, în aceeași sesiune de selecție 

sunt 2 proiecte eligibile dintr-o comună și unul dintr-o altă comună , iar un proiect din prima 

comună și cu cel a doua comună au același punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua 

comună, deoarece în prima comună mai există deja un proiect selectat spre finanțare  

3. relevanța proiectului față de obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL 

Dealurile Tîrnavelor”   

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție  

 

Anunțarea rezultatelor finale pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se 

va face în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de 

depunere de proiecte, inclusiv finalizarea etapei de  soluționare  a contestațiilor, dacă este 

cazul. Contestaţiile vor putea fi depuse la biroul GAL  Dealurile Târnavelor, în termen de 5 

                                                           
4 Cooperativă, asociație, etc. , conform legislației în vigoare.   
5 Aceste criterii de departajare au fost introduse în ,, Procedura de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 

Dealurile Târnavelor“ la propunerea membrilor Adunării Generale. Procedura a fost aprobată de AGA prin 

Hotărârea nr. 12 din data de 14 decembrie 2016, completată prin Hotărârea AGA nr. 7/12.10.2017 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
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zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 8 zile lucrătoare de la afişarea 

pe site a raportului de selecție.  

 

GAL Dealurile Târnavelor  va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor procesului de 

evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul acestui Apel de selecție, prin e-mail, cu 

confirmare de primire. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul GAL Dealurile 

Târnavelor – www.tarnava-mare.ro – și vor fi afișate la sediul GAL și la sediile primăriilor din 

comunele membre GAL DT: Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz, Vânători – județul Mureș, 

Biertan și Laslea – județul Sibiu. Modul de anunțare a rezultatelor procesului de evaluare și 

selecție este detaliat în Procedura de evaluare și selecție a proiectelor. 

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 04/3A puteți afla la sediul  

Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor între 09:00-16:00, Tel/fax: 

0265.711.718.  

  

Persoane de contact:  

Gașpar Anca, animator GAL DT: animator@tarnava-mare.ro  

Călugăr Andrei, animator GAL DT: secretariat@tarnava-mare.ro  

 

ANEXE: 

 

- Anexa 1 - Cerere de finanțare pentru Măsura 04/3A – Crearea și funcționarea 

lanțurilor scurte alimentare 

- Anexa 2 – Model contract de finanțare Submăsura corespodentă 16.4/16.4a. 

- Anexa 3 – Fișa Măsurii 04/3A – Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare 

- Anexa 4 – Acte normative utile (cf. Submăsura corespodentă 16.4/16.4a.) 

- Anexa 5 Model Plan de marketing 

- Anexa 6 - Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat 

- Anexa 7 - - Anexa 1 lista prev la art. 38 din tratatul de functionare a UE 

- Anexa 8 - aferenta STP din cadrul national de legislativ de implementare 

- Anexa 9 - Lista localitati HNV 

- Anexa 10 - Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR 

- Model Declarație privind firma în dificultate 

- Fișa de verificare a conformității proiectelor 

- Fișa de verificare a eligibilității proiectelor 

- Fișa de verificare a criteriilor de selecție 

- Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL Dealurile Târnavelor v2/2017 
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