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Nr. 348/ 06.12.2021 

 

ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE ȘI DEPUNERE A PROIECTELOR 

 

MĂSURA M05 – Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL 

„Codrii Pașcanilor” 

CODUL MĂSURII : M05/6A 

 Varianta simplificată 

 Asociația Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor, cu sediul în comuna Moțca, 

județul Iași, anunță lansarea in perioada 03.01.2022 – 25.02.2022 a sesiunii de depunere a 

Cererilor de finanțare pentru măsura M05 – Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-

agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 

2020 a teritoriului GAL Codrii Pașcanilor. 

 Data lansării apelului de selecție: 03.01.2022 

 Măsura lansată prin apelul de selecție: M05 – Investitii pentru dezvoltarea sectorului 

non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” 

 Beneficiari eligibili pentru măsura M05 - Investitii in modernizarea si dezvoltarea 

exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” 

- micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate (start‐

ups) din teritoriul GAL; 

- fermierii sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care 

își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în 

zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi și 

întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

- medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat și funcționează în 

cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 

pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar; 

- medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și funcționează în cadrul 

unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 124/1998 

privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. 
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Suma totală alocată pentru Măsura M05 este de 364.222,43 euro, suma totala alocata 

acestei sesiuni este de 130.611,95 euro, iar valoarea maximă eligibilă nerambursabila a unui 

proiect nu va putea depăși 65.305,975 euro. 

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

se depun până la data de 25.02.2022 ora 12:00 la sediul GAL Codrii Pașcanilor, din comuna 

Moțca, județul Iași. 

Informații detaliate privind accesarea si derularea măsurii M05 sunt cuprinse în Ghidul 

Solicitantului elaborat de GAL, postat pe pagina de internet a Asociației: 

http://www.galcodriipascanilor.ro  

Informatiile detaliate aferente măsurii M05 sunt disponibile in format electronic 

si/sau pe suport de hârtie la sediul Asociatiei GAL. 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Tel: 

0786701498 / 0760259220, e-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com 

 

 

Reprezentant legal:       

Constantin Serioja HOBINCĂ      
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