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Proiect finanțat prin submăsura 19.4 FEADR 2014-2020 
Contract de finanțare nr. C19401022011633610355/06.12.2016 

 

ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR 

MĂSURA M3/2B Soluții inovative pentru o agricultura competitivă în vederea sprijinirii 

tinerilor fermieri din teritoriul GAL Dunărea de Sud 

CODUL MĂSURII : M3 / 2B 

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2018 Măsura M3/2B 

 

VARIANTA SIMPLIFICATĂ 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, str. 
Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, anunță lansarea în perioada 
23.04.2018 – 25.05.2018 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pe 2018, 
pentru măsura M3/2B Soluții inovative pentru o agricultura competitivă în vederea sprijinirii 
tinerilor fermieri din teritoriul GAL Dunărea de Sud, din cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală 2014 – 2020. 

1. Data lansării apelului de selecție – 23.04.2018 
 

2. Măsura lansată prin apelul de selecție -  măsura M3/2B Soluții inovative pentru o 
agricultura competitivă în vederea sprijinirii tinerilor fermieri din teritoriul GAL 
Dunărea de Sud. 

Beneficiari eligibili: 

 tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 
1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; 

 persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit 
în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen 
lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile 
financiare legate de exploatație. 

 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:  

o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată - PFA; 
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale - II; 
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale - IF;  

 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată 
în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu 
răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
3. Fondurile disponibile pentru măsura –  40.000 euro (sumă rămasă disponibilă ca 

urmare a Raportului de selecție final nr. 72/23.01.2018., notificării de eligibilitate nr. 
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207/16.02.2018 – FLOREA SEBASTIAN COSMIN II și notificării de neeligibilitate nr. 
220/23.02.2018 – STRECHE ION GICĂ II) 
 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Cuantumul 
sprijinului este de 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 50.000 SO , 
procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%. 

 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară 
în două tranșe, astfel: 
 

 75% din cuantumul sprijinului la încheierea Deciziei de Finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte 
a Planului de Afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile 
pomicole), de la semnarea Contractului de Finanțare.  
 

5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiecte: proiectele 
se depun la sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua Turnu – 
Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, de luni până vineri intre orele 08.00 – 16.00. 
Data limită este 25.05.2018, ora 14.00. 
 

6. Informații detaliate : informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii 
sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Dunărea de Sud pentru măsura 
M3/2B Soluții inovative pentru o agricultura competitivă în vederea sprijinirii tinerilor 
fermieri din teritoriul GAL Dunărea de Sud, postată pe pagina de internet 
www.galdunareadesud.ro . 

7. Datele de contact: datele de contact unde solicitanții pot obține informații 
suplimentare sunt: sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua 
Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, Tel/Fax: 0247 435 417 , e-mail: 
dunareadesud@yahoo.com 

8. Pentru consultare: pentru consultare punem la dispoziția solicitanților,  la sediul GAL, 
a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate  
M3/2B Soluții inovative pentru o agricultura competitivă în vederea sprijinirii tinerilor 
fermieri din teritoriul GAL Dunărea de Sud. 

Reprezentant legal, 

Antonescu Dorina 

 


