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Formular APEL DE SELECȚIE- Varianta simplificată 

Nr. …../……………. 

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE NR. 2 ÎN CADRUL GRUPULUI DE 

ACȚIUNE LOCALĂ BĂRĂGANUL DE SUD-EST, AFERENT (M2/6A).  ÎNFIINȚARE ȘI 

DEZVOLTARE DE AFACERI NON-AGRICOLE PE TERITORIUL GAL” 

 

Data lansării apelului de selecție – 16 aprilie 2018 ora 10  

Măsura lansată prin apelul de selecție –cu tipurile de beneficiari eligibili  

(M2/6A) – Înființare și dezvoltare de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL  

Beneficiarii sunt:  

Societăți comerciale de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici, II, PFA.  

Indiferent de forma de organizare, solicitanții trebuie să respecte încadrarea în categoria 

microîntreprinderi sau întreprinderi mici:  

 microîntreprinderi –  care au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;  

 întreprinderi mici – care au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. 

FONDURILE DISPONIBILE, aferente (M2/6A). Înființare și dezvoltare de afaceri non-agricole pe 

teritoriul GAL, sunt în valoare de 630.242,99 euro, 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 180.000 euro 

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele 

Proiectele se vor depune până la data limită 31 mai 2018 ora 14 la sediul GAL din comuna Ștefan cel 

Mare, strada Școlii nr 32A județul Călărași, de luni- vineri în intervalul orar 10-16. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 

elaborat de GAL pentru măsura (M2/6A) - Înființare și dezvoltare de afaceri non-agricole pe 

teritoriul GAL, care se poate descărca de pe pagina de internet GAL. www.baraganse.ro  

Toate proiectele depuse într-un apel de selecție se vor evalua în maxim 45 de zile lucrătoare de la 

încheierea sesiunii de depunere a proiectelor, termen ce poate fi prelungit, dacă este cazul. 

1. Solicitanții pot obține informații suplimentare astfel: 

http://www.baraganse.ro/


 

2 
 

- La sediul GAL, din comuna Ștefan cel Mare, Strada Școlii nr 32 A., în intervalul orar 9-17 

- Prin poșta electronică la adresa de e-mail: galbaragan@baraganse.ro 

- La telefon: 0744 667 492 – Mândruțescu Vlad-Andrei 

                        0744 667 490 – Toma–Radu Daniela 

                        0744 539 132 – Mitulescu Alexandru 

0737 444 714 – Manea Cornel Rudolf 

 

- LA  SEDIUL GAL EXISTĂ  PE SUPORT TIPĂRIT INFORMAȚII DETALIATE AFERENTE  

(M2/6A) - Înființare și dezvoltare de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL 
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