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M1/6B 810,000.00 810,000.00 810,000.00

8 788,623.71

In cadrul masurii M1/6B, in prima sesiune de deschidere, inchisa la termen, nu au fost depuse proiecte 
la GAL GILORT si a fost redeschisa in decembrie 2017. In cea de-a doua sesiune s-au depus un nr. de 9 
proiecte, din care au fost selectate 8 proiecte. Proiecte notificate de CRFIR in vederea contractarii. 
Valoarea ramasa este de 21 376,29 euro.

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

1 5,000.00

A fost deschisa sesiune, inchisa la termen in decembrie 2017, fara a se depune nici un proiect. Sesiune 
deschisa in perioada 01.03.2018 - 30.04.2018, prelungita pana in 15.05.2018. In data de 19.06.2018 a 
avut loc Comitetul de Selectie in urma caruia a fost selectat un proiect. Proiecte notificate de CRFIR in 
vederea contractarii. Din luna iulie anul 2018 cand beneficiarul a primit notificarea de eligibilitate 
transmisa de OJFIR Gorj si pana la sfarsitul lunii ianuarie 2019 beneficiarul nu s-a prezentat sa semneze 
Contractul de Finantare cu AFIR. Datorita acestui fapt conform prevederilor proceduale AFIR a 
notificat beneficiarul ca respectivul Contract de Finantare are statut de “Contract de finantare 
neincheiat” cu statut de reziliat.  A fost deschis un nou apel in perioada 29.10.2018 - 28.02.2019 iar in 
cadrul apelului deschis nu au fost depuse proiecte. Masura se va redeschide in perioada 13.05.2019 – 
28.06.2019 , avand o valoare  financiara totala de 20 000,00 euro. Masura prelungita in perioada 
30.09.2019 - 14.11.2019

M5/2A 245,147.65 245,147.65

215,147.65 245,147.65 21 210,000.00

A fost deschisa sesiune, inchisa la termen in decembrie 2017, fara a se depune nici un proiect. Sesiune 
redeschisa in perioada 30.03.2018 - 31.05.2018, prelungita pana in 02.07.2018. In data de 21.09.2018 
a avut loc Comitetul de Selectie, la care au fost selectate la GAL 4 proiecte in valoare de 40.000 euro. 
Dupa evaluarea OJFIR 3 proiecte au fost selectate eligibile, iar beneficiarii notificati in vederea semnrii 
Deciziei de Finantare. Suma disponibila ramasa pentru finantare fiind de 215 147,65 euro. Masura a 
fost redeschisa pe apel in perioada 12.03.2018 - 31.05.2018, prelungindu-se apoi Apelul de Selectie in 
perioada 31.05.2019 - 28.06.2019. Masura prelungita in perioada 28.06.2019- 31.07.2019. Sesiune 
inchisa la termen, s-au depus la GAL un numar de 17 proiecte, urmeaza perioada de evaluare la GAL. 
In data de 03.09.2019 a avut loc selectia proiectelor conform Raportului de Selectie nr 
576/03.09.2019 in urma caruia la GAL au fost eligibile un numar de 17 proiecte cu o valare publica de 
170 000 euro.Numarul total de proiecte depuse pe Masura fiind de 21, iar eligibile si selectate fiind un 
numar de 20 proiecte cu o valoare publica de 20 000 euro.Proiecte trimise spre evaluare la Ojfir Gorj

M3/1C 33,169.68 33,619.68

1 20,000.00

Masura deschisa in perioada 31.01.2019 - 11.04.2019. Masura s-a prelungit ulterior pana in data de 
10.05.2019. S-a prelungit apelul de selecte in perioada 10.05.2019 - 28.06.2019. Masura prelungita in 
perioada 28.09.2019- 09.07.2019. Masura inchisa la termen, s-a depus 1 proiect, selectat la GAL in 
baza Raportului de Seelctie nr 668/26.09.2019

M6/6A 378,959.75 207,939.85 378,959.75

3 270,244.38

Masura lansata in perioada 19.11.2018 - 21.01.2019 au fost depuse 3 proiecte cu o valoare de 378 
959,75 euro. Conform Raportului de selectie 212/11.04.2019,  la nivelul GAL au fost selectate 2 
proiecte in valoare de 171.287,31 euro, 1 proiect fiind declarat neeligibil. Dupa evaluarea proiectelor 
de catre CRFIR si OJFIR un numar de 2 solicitanti au fost declarate eligibile conform notificarilor 
4080/20.05.2019  si 4571/04.06.2019, valoarea fiind de 171.019,9 euro. Valoarea ramasa disponibila 
207.939,85 euro. Sesiunea se va deschide in perioada 10.07.2019- 09.08.2019. Masura inchisa, s-au 
depus un numar de 3 proiecte aflate in evaluare la GAL. Un beneficiar din prima sesiune a semnat CF 
cu AFIR in data de 02.09.2019, contract in valoare de 91000,90 euro. In Sesiunea II de primire proiecte 
(valoare alocata pe sesiune 207938.05 euro) s-au depus un numar de 3 proiecte la GAL cu o valoare 
publica de 243297.07 euro, iar in urma Raportului de Selectie nr 734/15.10.2019, un (1) proiect a fost 
declarat eligibil la GAL cu o valaore eligibila de 98957.07 euro. Dupa parcurgerea etapei de contestatii 
la GAL proiectele vor fi transmise catre OJFIR Gorj. Valoarea ramasa este de 108.982,78 euro.

M9/5C 15,300.49 15,300.49

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

Masura deschisa in perioada 13.05.2019 – 17.07.2019. Sesiune inchisa la termen. S-a depus 2 
peoiecte, urmeaza perioada de evaluare la GAL. 1 Proiect seelctat eligibil la GAL in baza raportului de 
Selectie nr 667/26.09.2019, transmis catre OJFIR GORJ.

M7/4A 15,300.49 15,300.49
M8/6B 28,000.00 28,000.00
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Intocmit
Becheru Cristian Vasile

http://www.galgilort.ro/

