
 

 

Formular APEL DE SELECȚIE- Varianta simplificată 

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE NR. 8 ÎN CADRUL 
GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ BĂRĂGANUL DE SUD EST, AFERENT “(M5/2A-
ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI AGRICOLE A EXPLOATAȚIIOR AGRICOLE 

DE PE TERITORIUL GAL – BĂRĂGANUL DE SUD-EST”,  

Data lansării apelului de selecție – 17 noiembrie 2021 ora 10:00 

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

“(M5/2A-ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI AGRICOLE A EXPLOATAȚIIOR 
AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL – BĂRĂGANUL DE SUD-EST”,  

Beneficiarii sunt: 

Societățile comerciale, II, PFA-urile care au ca domeniu principal de activitate domeniile 
eligibile finanțate, care sunt reprezentate de fermieri  cu vârstă sub 40 de ani la momentul 
depunerii cererii de finanțare și să se fi stabilit ca fermier în ultimii 5 ani înainte de depunerea 
cererii de finanțare   

FONDURILE DISPONIBILE, aferente “(M5/2A-ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI 
AGRICOLE A EXPLOATAȚIIOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL – 
BĂRĂGANUL DE SUD-EST”, sunt in valoare de 253.924,30 euro, 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata 200.000 euro 

Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele 

 Proiectele se vor depune pana la data limita 21 decembrie 2021 ora 16:00  la sediul 
GAL din comuna Stefan cel Mare, strada Scolii nr 32A judetul Calarasi  , de luni- vineri in 
intervalul orar 10-16. 

Atentie! Daca pana la data limita, 21 decembrie, se va depasi pragul de 200% a valorii 
alocate pe sesiune, apelul de selectie se va inchide. Exceptie de la aceasta situatie sunt 
primele 5 zile cand nu exista limkita pentru depunerea proiectelor. 

 Informatii detaliate privind accesarea și derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul 
solicitantului elaborat de GAL pentru masura “(M5/2A-ÎMBUNĂTĂȚIREA 
PERFORMANȚEI AGRICOLE A EXPLOATAȚIIOR AGRICOLE DE PE 
TERITORIUL GAL – BĂRĂGANUL DE SUD-EST”, care se poate descarca de pe 
pagina de internet GAL. www.baraganse.ro  

http://www.baraganse.ro/


 

 

 

1. Solicitantii pot obtine informatii suplimentare astfel : 
 

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

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

                        0754 812 329 – Nicola Daniel, 
                        0744 539 132 – Mitulescu Alexandru, 
                        0737 444 714 – Manea Cornel Rudolf. 
 

- LA SEDIUL GAL EXISTA PE SUPORT TIPARIT A INFORMATII DETALIATE 
AFERENTE “(M5/2A-ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI AGRICOLE A 
EXPLOATAȚIIOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL – BĂRĂGANUL DE 
SUD-EST” 

 

 
 

De asemenea, trebuie să aveți în vedere includederea în documentația de accesare a 
măsurilor din SDL care urmează a fi lansate, a termenului maxim de finalizare a 
proiectelor – 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, 
termenul maxim de contractare - 31.12.2023. 
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