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Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte
Număr de referința al sesiunii cererii de proiecte: M2 - 1/2021 - 08.03.2021

Data publicării: 01.02.2021

Asociația Grupul de Acțiune Locala Moldo-Prut anunța lansarea in perioada 01 februarie 2021- 
08 martie 2021 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare din anul 2021 pentru Măsură 2 - 
„Agricultura si procesare competitiva".

Data lansării apelului de selecție: 01.02.2021, ora 9;00

Data limita de depunere a proiectelor:08.03.2021, ora 13.00

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor se va face zilnic la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locala Moldo - 

Prut, din sat Padureni, strada Principala nr. 5, Comuna Padureni, județul Vaslui. Beneficiarii pot depune 
proiectele in perioada 01.02.2021-08.03.2021, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 -13:00.

Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, asa cum este 
precizat in formularul Cererii de Finanțare, sau de către un imputernicit al responsabilului legal, prin 
procura legalizata, in original.

Beneficiari eligibili:
Solicitanti eligibili pentru aceasta măsură sunt fermieri sau asociații/ cooperative ale fermierilor 

constituite conform reglementarilor legale, cu activitate agricola in teritoriul Moldo-Prut, 
microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii care activeaza in domeniul prelucrării produselor 
care fac obiectul anexei I la Tratat.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
• Persoana fizica autorizata (înființata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificările si completările 
ulterioare);
o întreprindere individuala (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificările si completările 
ulterioare);
• întreprindere familiala (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificările si completările 
ulterioare);
o Societate in nume colectiv - SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare);
o Societate in comandita simpla - SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare);
o Societate pe acțiuni - SA (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare);
o Societate in comandita pe acțiuni - SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare);
o Societate cu răspundere limitata - SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare);
® Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/1990, republicata, cu

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 
Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.
PNDR este finanțat de Uniunea Europeana si Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.
























