
 

 

 
Nr. 45/ AP/ 04.03.2021 

APEL DE SELECŢIE 
MĂSURA 5/6A – „ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR” 

 
1. Data lansării apelului de selecție: 19.03.2021, ora 9:00. 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 17.04.2021 ora 16:00. 

În cazul în care valoarea proiectelor depuse depășește 150% din valoarea alocării sesiunii, sesiunea se va închide, dar nu mai devreme de 
26.03.2021, ora 16:00. 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Sediul Administrativ al Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru (GAL TC), din comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Județul 
Timiș, Cod poștal 307200, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. 
4. Fondul disponibil pentru măsură alocat în această sesiune: 66.277,74 euro. 
Conform fișei măsurii, valoarea proiectelor va fi curpinsă între 5.000 – 66.277,74 euro/proiect. 

5. Tipuri de beneficiari eligibili:  
 Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizaţi cu statut minim de PFA) care îşi diversifică activitatea agricolă prin dezvoltarea 

unei activităţi non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în microîntreprinderi sau întreprinderi mici 
 Microîntreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici, existente sau nou-înfiinţate, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, din teritoriul GAL Timişul de Centru 
 Întreprinderi sociale 
 Formele asociative constituite conform Regulamentului (UE) 1305/2013 art. 56 
6. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține mai multe informații: 

 La Sediul Administrativ al Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru (GAL TC), din comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, 
Județul Timiș, Cod poștal 307200. 

 Site-ul Asociației: www.timisuldecentru.ro  

 Adresa de e-mail: contact@timisuldecentru.ro 
La sediul administrativ al Asociației GAL Timișul de Centru este disponibilă o variantă pe suport letric a tuturor informațiilor, în format detaliat, 
aferente lansării apelului de selecție a Măsurii 5/6A – „Înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor”. 
De asemenea, informații detaliate în legătură cu accesarea și derularea Măsurii 5/6A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului care se găsește în 
variant printată la sediul GAL și în format electronic pe site-ul Asociației: www.timisuldecentru.ro 
GAL are obligația de a lansa apeluri de selecție adresate entităților interesate și de a întreprinde toate demersurile pentru a asigura 
implementarea până la finalul anului 2023, inclusiv depunerea și efectuarea ultimei plăți, a cel puțin un proiect pentru fiecare din aceste 
măsuri. 

 

Avizat: Expert 1 CDRJ -  

Expert 2 CDRJ -  
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