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ANUNȚ 

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul   

Măsurii 19.2_6.2/6A  - ”Sprijin pentru demararea de afaceri în domenii non-agricole în 

teritoriul de tip LEADER”, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației  

 GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA  

 

 

 

Data lansării apelului de 

selecție 

25.10.2017 

Măsura lansată prin 

apelul de selecție - cu 

tipurile de beneficiari 

eligibili 

Măsura 19.2_6.2/6A 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri 

nerambursabile prin Măsura 19.2_6.2/6A sunt: 

- Persoană fizică autorizată ‐ înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 

2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 

2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 

2008 cu modificările și completările ulterioare;  

- Societate în nume colectiv SNC - înfiinţată în baza Legii 

societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Societate în comandită simplă SC ‐ înfiinţată în baza Legii 

nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare); 

- Societate pe acţiuni SA - înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 

1990,republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Societate în comandită pe acţiuni SCA - înfiinţată în baza 

Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Societate cu răspundere limitată SRL înfiinţată în baza 

Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza 

Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice 

de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

- Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 

privind societățile agricole si alte forme de asociere in 
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agricultura cu modificările şi completările ulterioare; 

- Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii 

nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 

republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și 

societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul 

constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;  

- Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii 

cooperației agricole nr.566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Fondurile disponibile 

pentru această Măsură 

Fondurile disponibile pentru Măsura 19.2_6.2/6A, în această 

sesiune sunt de 59.889,60 euro. 

Suma maximă 

nerambursabilă care poate 

fi acordată pentru un 

proiect 

Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile ce 

poate fi acordată unui proiect implementat prin GAL în 

această sesiune este de 50.000 de euro. 

 

Data limită de primire a 

proiectelor și locul unde se 

pot depune proiectele 

Sesiunea este deschisă în perioada 25.10.2017-24.11.2017, 

sesiune lunară, cu evaluare lunară. Termenul limită de 

depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă 

acestei măsuri este: 24.11.2017, ora 12:00. 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 19.2_6.2/6A se va face 

la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-

CĂZĂNEȘTI-REVIGA din comuna Munteni Buzău, strada 

Școlii, nr. 26A,  judeţul Ialomița, astfel : 

- Luni – Joi : 09,00 – 13,00 

- Vineri : 09,00 – 12,00. 

Informatii detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 

19.2_6.2/6A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat 

de GAL, cu anexele aferente (în varianta electronică sau 

tipărită) și pot fi găsite la sediul  GAL IALOMIȚA 

CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA din 

comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr.26A,  judeţul 

Ialomița și pe pagina web www.galil.ro.   

Date de contact pentru 

informații suplimentare 

GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA sediul: comuna Munteni Buzău, strada Școlii, 

nr.26A, județul Ialomița, pagina web: www.galil.ro, 

email: galcazanesti@yahoo.com. Telefon/fax:0243/260.511;  

Program : Luni-Joi : 08,00-16,30; Vineri : 08,00-14,00. 
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