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 Organizații cooperatiste. Sunt persoane juridice de drept privat, ce se organizează și functioneaza 

din initiativa membrilor lor, pentru realizarea unor scopuri economice sau în scopul întrajutorării 

membrilor. In prezent funtioneaza doua categorii de organizatii cooperatiste: organizatiile 

cooperatiei mestesugaresti, reglementate prin Decretul-Lege nr.66/1990 privind organizarea si 

functionarea cooperatiei mestesugaresti  si organizatiile cooperatiei de consum si de credit, 

reglementate de Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si de 

credit. 
 

Persoane juridice de stat: 

 Instituții de stat (înființate în domeniile: sănătate, învățământ, știință și cultură) și agenți 

economici de stat (regii autonome și societăți comerciale cu  capital integral sau majoritar de stat). 
 

4. Fondurile disponibile pe sesiune - 50.000,01 euro 
 

5. Suma maximă nerambursabilă/proiect - Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei 

măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, 

negeneratoare de venit și nu va depăși  200.000 euro. Sprijinul public nerambursabil acordat în 

cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare 

de venit și nu va depăși 200.000 euro. 
 

6. Data limită de depunere a proiectelor și locul unde se pot depune: locul de depunere a 

proiectelor pentru măsura 6.5/6B este sediul GAL Banat-Vest, oraș Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, 

nr.9, jud. Timiș, în intervalul orar 1000-1600, în perioada 21.02.2022-09.03.2022, de luni până 

vineri, ultima zi fiind 09.03.2022, ora 1600. 
 

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în “Ghidul solicitantului” 

elaborat de GAL pentru măsura M6.5/6B - Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-

Vest și serviciilor destinate populației, postat pe pagina de internet a asociației noastre: 

www.galbanatvest.ro, secțiunea Finanțări. 

 

8. Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Tel. 0256.360.078 sau 

0736.618.197, zilnic, de luni până vineri, între orele 1000-1600, email: gal.banat_vest@yahoo.ro. 
   

9. Pentru consultare punem la dispoziția solicitanților, la sediul GAL, o versiune pe suport tipărit a 

informațiilor detaliate aferente măsurii lansate. 

 

NOTĂ: În contextul epidemiologic acual, în vederea combaterii infectării sau răspândirii infececției cu COVID-

19, la nivelul Asociației GAL Banat-Vest, se instituie restricția accesului în birourile GAL Banat-Vest din 

Jimbolia, strada Ștefan cel Mare nr. 9, persoanelor din afara unității fără ca aceștea să anunțe înainte vizita 

de informare, cu mențiunea că, dacă informarea nu necesită prezența fizică la sediul GAL, aceasta se va face 

online.  Această măsură poate fi ridicată, în funcție de evoluția epidemiei. Pentru informare, potențialii 

solicitanți sunt încurajați să folosescă mijloace de comunicare online, prin intermediul adresei de mail: 

gal.banat_vest@yahoo.ro sau telefonic la nr de tel: 0256 360078 sau 0736618197.  
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