
 

 

 

 

 

Anunț privind deschiderea  

apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: 

M 2.2/2A – Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ștefan cel Mare 

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 2/2018:  

M2.2/2A: 06.04.2018 - 08.05.2018 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE anunță lansarea, în data de 

06.04.2018, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: Modernizarea exploatațiilor 

agricole din teritoriul GAL Ștefan cel Mare. 

Beneficiari eligibili M 2.2/2A:  

 Fermieri, conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice 

autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un 

grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi 

membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cu 

activitate agricolă pe teritoriul GAL Ștefan cel Mare; 

 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

 Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, 

constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor, cu 

activitate pe teritoriul GAL Ștefan cel Mare. 
 

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare acoperă următoarele unități 

administrativ-teritoriale: 9 comune din județul Iași, respectiv: Golăiești, Aroneanu, Ungheni, 

Țuțora, Prisăcani, Comarna, Costuleni, Ciortești, Dobrovăț; 4 comune din județul Vaslui, respectiv: 

Codăești, Rebricea, Dănești, Tăcuta și orașul Negrești, din județul Vaslui. 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 2.2/2A: 103.045,99 Euro. 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 2.2/2A: 103.045,99 
Euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 
103.045,99  Euro. 
Suma totală alocată măsurii M 2.1/2A conform planului financiar aprobat de DGDR AM 
PNDR, este în valoare de 149.697,99 Euro. 
 

Data limită de depunere a proiectelor:  08.05.2018, ora 12.00. 
 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației Grupul de Acțiune 

Locală Ștefan cel Mare, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, în fiecare zi lucrătoare, 

în intervalul orar  9:00 – 12:00. 
 

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M2.2/2A și anexele la ghid,  postate pe pagina de 

internet a GAL:  www.galstefancelmare.ro. 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației 

Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, 

Telefoane: 0740.140.704, 0729.356.262, 0745.356.816, E-mail: contact@galstefancelmare.ro. 
 

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2.2/2A lansate în cadrul prezentului apel de 

selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.  

http://www.galstefancelmare.ro/
mailto:contact@galstefancelmare.ro

