
 

 

 
ANEXA la Decizia C.D. nr. 5/25.09.2017  
Data publicării: 31.10.2017 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 
APEL DE SELECȚIE 

Anunță deschiderea, începând cu data de 31.10.2017, a primului apel de selecție proiecte în cadrul Submăsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, pentru măsura M 6/2A – Dezvoltarea 
exploatațiilor agricole în teritoriul GAL, număr de referință M6/2A – 01/17, având ca beneficiari eligibili:  

• Fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice 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, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.  

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul M ăsurii 6 / 2 A , în funcție de forma de organizare sunt: 

• Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările  și completările ulterioare; 

• Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; 

• Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; 

• Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare); 

• Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 

• Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi  completările ulterioare); 

•     Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 

•     Societate cu răspundere limitată
 
– SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 

•     Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 

• Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit 

legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare 

specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA. 

• Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare); 

• Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 

cu modificările și completările ulterioare); 

• Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri); 

• Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri. 

• Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările 

și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri. 

Fondurile disponibile alocate în această sesiune: – 113.393,00 Euro 
Suma nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:  5.000- 50.000 Euro. 

Data limită de depunere: 05.12.2017, ora 14,00. 
Finanţările sunt accesibile doar pentru investiţii propuse în teritoriul G A L  S A R G E Ț I A  format din 17 comune: Balșa, Băcia, Beriu, Boșorod, Brănișca, Burjuc, Gurasada, Hărău, Ilia, Mărtinești, Orăștioara de Sus, Rapoltu Mare, Șoimuș, 
Turdaș, Vorța, Zam, Petriș și un oraș: Geoagiu. 
Depunerea proiectelor se face la sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 din comuna Hărău, sat Hărău, nr. 68, județul Hunedoara, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.  
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia, disponibile pe site-ul www.galsargetia.ro. De asemenea la sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1  este disponibilă versiunea 
pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M6/2A. 
Date de contact pentru informații suplimentare: E-mail: office@galsargetia.ro ; Tel/fax: 0254/237.670.  

http://www.galsargetia.ro/

