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GAL _________VALEA MOSTIȘTEI_____________ - județul _____CĂLĂRAȘI_______ 

 

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013 

 

                                                 
1
 Modelul de calendar este cu titlu de exemplu – se vor consemna și măsurile atipice. Dacă sesiunea va fi lansată numai pe o componentă a măsurii, se va indica care este 

submăsura. Pentru măsurile care nu vor fi lansate în anul 2013 se va consemna acest fapt. 
2
 Numărul de sesiuni va fi conform aprobarii GAL. 

3
 În cazul în care se va modifica propunerea din calendarul estimativ, se va publica modificarea în timp util, fiind informate corespunzător DGDR AM PNDR și APDRP. 

Atunci când o măsură nu va fi lansată se va consemna acest fapt. 
4
 Conform aprobării date de GAL, respectiv se va putea consemna ca sumele neangajate dintr-o sesiune pot fi reportate pentru următoarea sesiune. 

5
 Se vor însuma sumele efectiv licitate. 

6
 Conform strategiei autorizate la 31.12.2012 

Măsura
1
 

Număr 

sesiuni
2
 

Perioada
3
 

Alocare indicativă 

sesiune  

(euro)
4
 

Alocare 

totală 

prevăzută a 

fi lansată în 

anul 2013 

(euro)
5
 

Alocare totală 

prevăzută în 

strategie 

(euro)
6
 

111 2 
15.03-15.04 

01.11-02.12 

36.000 

( sumele neangajate dintr-o sesiune pot fi reportate 

pentru următoarea sesiune) 
36.000 36.000 

121 5 

01.02-15.03 

16.04-16.05 

03.06-03.07 

01.08-30.08 

09.09-09.10 

01.11-02.12 

120.000 

( sumele neangajate dintr-o sesiune pot fi reportate 

pentru următoarea sesiune) 
120.000 120.000 

123 4 

01.02-15.03 

16.04-16.05 

01.07-30.07 

09.09-09.10 

01.11-02.12 

900.000 

( sumele neangajate dintr-o sesiune pot fi reportate 

pentru următoarea sesiune) 
900.000 900.000 

312 4 

01.02-15.03 

16.04-16.05 

03.06-03.07 

01.08-30.08 

01.11-02.12 

371.467 ( sumele neangajate dintr-o sesiune pot fi 

reportate pentru următoarea sesiune) 
371.467 420.000 



 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

COSTEA VOICU ION 

313 4 

01.02-15.03 

16.04-16.05 

01.07-30.07 

09.09-09.10 

01.11-02.12 

775.200 ( sumele neangajate dintr-o sesiune pot fi 

reportate pentru următoarea sesiune) 
775.200 775.200 

421 1 09.09-09.10 
45.900 ( sumele neangajate dintr-o sesiune pot fi 

reportate pentru următoarea sesiune) 
45.900 45.900 


