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ANUNȚ 

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul   

Măsurii 19.2_6.1/2B  - ”Ajutor la inființarea de societăți pentru tinerii fermieri”, 

conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației  

 GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA  

 

 

Data lansării apelului de 

selecție 

25.10.2017 

Măsura lansată prin apelul 

de selecție - cu tipurile de 

beneficiari eligibili 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar 

nerambursabil acordat prin Măsura 19.2_6.1/2B sunt: 

• Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la 

art. 19 din R(UE) alin.( 1) nr.1305/2013, sprijinul acordat în 

cadrul acestei măsuri constă în: ajutor la înființarea 

întreprinderii pentru tinerii fermieri .Tânărul fermier 

reprezintă, conform art.2 alin (1n) ,, o persoană cu vârsta de 

până la 40 de ani ( inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 

de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care 

deține competențele și calificările profesionale adecvate și 

care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație 

agricolă ca unic șef al respectivei exploatației agricole;  

• Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr 

fermier în sensul art. 2 din R(UE) 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. 

Categoriile de beneficiari direcți sunt: 

- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:  

• individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; 

• ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 

• ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale; 

- 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.  

N.B.! Asociaţii vor desemna membrul asociat și 
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administrator al societăţii pentru a reprezenta societatea în 

relaţia cu AFIR, acesta fiind tânărul care se instalează.  

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat 

majoritar şi administrator) poate primi sprijin prin această 

măsură.  

În cadrul unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie) 

poate să beneficieze de sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri, prin intermediul măsurii 19.2_6.1 - ,,Ajutor pentru 

înființarea de  societăți pentru tineri fermieri”. 

ATENȚIE ! Înfiinţarea unei noi întreprinderi, trebuie să 

menţină condiţia privind microîntreprinderile 

/întreprinderile mici – ţinând cont de întreprinderi partenere 

/legate, număr de salariaţi, cifră de afaceri. Se va verifica, 

inclusiv, condiția de întreprinderi partenere sau legate 

pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere sau 

întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care 

desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul 

formei de organizare în numele căreia solicită sprijinul, 

respectând totodată statutul de microîntreprindere 

/întreprindere mică.  

Întreprindere autonomă este întreprinderea care deţine 

mai puţin de 25% din capitalul social şi/ sau drepturile de 

vot în structura altor întreprinderi şi/ sau alte întreprinderi 

deţin mai puţin de 25% în întreprinderea dumneavoastră.  

Întreprindere parteneră este întreprinderea care deţine în 

proporţie de 25%-49,999% din capitalul social şi/ sau 

drepturile de vot în structura altor întreprinderi, sau vice-

versa.  

Întreprindere legată este întreprinderea care deţine peste 

50% din capitalul social şi /sau 12 drepturile de vot în 

structura altor întreprinderi, sau vice-versa. 

Fondurile disponibile pentru 

această Măsură 

Fondurile disponibile pentru Măsura 19.2_6.1/2B, în 

această sesiune sunt de 385.419,47 euro. 

Suma maximă 

nerambursabilă care poate fi 

acordată pentru un proiect 

Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile se 

acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani 

(perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul 

pomicol) și este de:  

- 40.000 de euro pentru exploatațiile între 18.000 SO și 

30.000 SO  

- 30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 

17.999 SO  
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda 

sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

- 75% din cuantumul sprijinului la încheierea 
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Contractului 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 

încheierea  Contractului de Finanțare.  

Data limită de primire a 

proiectelor și locul unde se 

pot depune proiectele 

Sesiunea este deschisă în perioada 25.10.2017-24.11.2017, 

sesiune lunară, cu evaluare lunară. Termenul limită de 

depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă 

acestei măsuri este: 24.11.2017, ora 12:00. 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 19.2_6.1/2B se va 

face la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-

CĂZĂNEȘTI-REVIGA din comuna Munteni Buzău, strada 

Școlii, nr. 26A,  judeţul Ialomița, astfel : 

- Luni – Joi : 09,00 – 13,00 

- Vineri : 09,00 – 12,00. 

Informatii detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea 

Măsurii 19.2_6.1/2B sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL, cu anexele aferente (în 

varianta electronică sau tipărită) și pot fi găsite la sediul  

GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-

CĂZĂNEȘTI-REVIGA din comuna Munteni Buzău, 

strada Școlii, nr. 26A,  judeţul Ialomița și pe pagina web 

www.galil.ro.   

Date de contact pentru 

informații suplimentare 

GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA sediul: comuna Munteni Buzău, strada Școlii, 

nr.26A, județul Ialomița, pagina web: www.galil.ro, 

email: galcazanesti@yahoo.com.Telefon/fax:0243/260.511;  

Program : Luni-Joi : 08,00-16,30; Vineri : 08,00-14,00. 
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