
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC 
Oraș Ștefănești, sat Valea Mare - Podgoria, nr.18B, et.1, jud. Argeș 

CIF 31035351,Tel. 0755894665 
galargesul@yahoo.com  

 
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

1

APEL DE LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL 
ARGESUL DE MIJLOC  

FORMA SIMPLIFICATA, 1/07.09.2017 
MĂSURA M1/2A  

      MODERNIZAREA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE   
 
Asociatia Grupul de Acțiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc anunța lansarea în perioada 07.09.2017 – 
31.10.2017 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul Masurii M1/2A - 
Modernizarea exploatatiilor agricole 

Numărul apelului de selecție: 1/2017-M1/2A 
 
Data lansării apelului de selecție: 07.09.2017, ora 10:00 
 
Beneficiari eligibili: 
Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M1/2A sunt 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 GAL, cu excepţia teritoriului unde se 
implementează Instrumentul Teritorial Integrat (Anexa 13 la GS), şi care desfășoară o activitate agricolă. 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:  

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, 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 nr. 31/1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare);  

 Societate în comandită simplă – SCS (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 modificarile 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, 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.  

În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, 
se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele unității vizate de 
investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).  

 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 
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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.  

 
Suma maxima nerambursabila: 
 Valoare finantare prevazuta/ masura:  234.708 euro 
  Fondul disponibil alocat în aceasta sesiune este de  234.708 euro 

         Suma maximă alocată/ proiect este de 200.000 Euro. 
 
Data limita de depunere a proiectelor: 31.10.2017, ora 14:00 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL  Tinutul Argesul de Mijloc – oraș Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, 
str. Drumul Morii, nr.18B, etaj 1, jud. Arges, de luni pana vineri, în intervalul orar 12:00-16:00. 
 
Informatii detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul masurii  Masura M1/2A - 
Modernizarea exploatatiilor agricole sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia publicate pe 
pagina de internet a GAL TAM, www.gal-tam.ro. 

 
Datele de contact ale Asociatie Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc unde solicitantii pot 
obtine informatii suplimentare : oras Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, str. Drumul Morii, nr. 18B. Etajul 
1, jud. Arges,e-mail: galargesul@yahoo.com, tel. 0755894665. 
 
Se poate solicita la sediul asociatiei versiunea pe suport tiparit a informatiei detaliate aferente acestei 
masuri, de luni pana vineri, intre orele 10:00 -18:00. 


