
         
 

ASOCIAŢIA GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD 
comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui  

 telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro 

 

- Anunț lansare apel depunere proiecte - 
 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M7b/6A – 1/18 – 23.04.2018                                     Data publicării: 20/02/2018 
 

Asociaţia GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD anunţă lansarea, în perioada 20 februarie 2018 – 23 aprilie 2018, a primei sesiuni continue din 2018 de 
depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura 7b/6A – “Dezvoltarea de afaceri non-agricole”. 
 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin măsura 7b/6A sunt:  
- Persoană fizică autorizată/ Întreprindere individual/ Întreprindere familială ‐ înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările 

ulterioare; Societate în nume colectiv – SNC / Societate în comandită simplă – SCS / Societate în comandită pe acţiuni – SCA/ Societate pe acţiuni – SA / 

Societate cu răspundere limitată – SRL ‐ înfiinţate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Societate 

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

36/1991, cu modificările şi completările ulterioare; Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești  și de consum de 

gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;   Cooperativă agricolă de 

grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Finanţările sunt accesibile doar pentru investiţii propuse în teritoriul LEADER Movila lui Burcel Vaslui Nord  format din 15 comune: Bălteni, Boțești, Cozmești, 
Dolhești (Iași), Ferești, Miclești, Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, Todirești, Văleni, Vulturești, Zăpodeni. 
 

Fondurile disponibile : 60.000 Euro 
  Valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 60.000 Euro, pentru activități de producție / 30.000 de euro pentru activități 
de servicii. 
 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 7b/6A se va face la sediul Asociaţiei GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD din satul Ştefan cel Mare (în incinta SC 
AGRARCRIS SRL), comuna Ştefan cel Mare, județul Vaslui, în intervalul orar 09:00 – 14:00, în perioada 20.02.2018 – 23.04.2018, de luni până vineri. Solicitantul 
de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri, disponibil pe site-ul  
www.gal-movilaluiburcel.ro . Procedura de selecţie este afişată pe site-ul www.gal-movilaluiburcel.ro.  
Data limită de primire a proiectelor este: 23 aprilie 2018, ora 14:00. 
 

Documentele necesare depunerii proiectelor se regăsesc pe site-ul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord în secțiunea Finanțare și la sediul GAL, pe suport tipărit.  
Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 7b/6A “Dezvoltarea de afaceri non-agricole” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL 
pentru măsura 7b/6A, versiunea  publicată pe site-ul www.gal-movilaluiburcel.ro Informaţiile sunt disponibile la sediul GAL pe suport tipărit.  
 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obține la numărul de telefon: 0235 / 342 528  sau pe  adresa  de  e-mail: gal.burcel@yahoo.ro, dar şi la sediul 
Grupului de Acțiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord, de luni până vineri între orele 09:00 - 15:00, unde puteţi solicita în mod  gratuit informații despre măsură 
și ghidul măsurii. 

http://www.gal.burcel.ro/
mailto:gal.burcel@yahoo.ro

