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Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,  
din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 
APEL DE SELECȚIE MĂSURA 19.2_6.1/2B (varianta simplificată) 

„AJUTOR LA ÎNFIINȚAREA DE SOCIETĂȚI PENTRU TINERII FERMIERI“ 
 
 

 Data lansării apelului de selecție: 27 iunie 2018. 
 Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 19.2_6.1/2B -„Ajutor la înființarea de societăți 
pentru tinerii fermieri“. 
 Beneficiari eligibili - Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă): 

 Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic 
șef al exploatației agricole, inclusiv tineri fermieri care sunt beneficiari direcți/indirecți ai Măsurii 19.2_16. 

 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 şi deţine cel puţin 50+1 % 
din acţiuni.  
 Fondurile disponibile pentru Măsură: 180.000 de euro. 
 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Sprijinul public 
nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani (5 ani pentru sectorul pomicol) și este de: 

 40.000 de euro pentru exploatațiile între  8.000 S.O. și 29.999 S.O 
 50.000 de euro pentru exploatațiile între  30.000 S.O. și 50.000 S.O. 

 Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii proiectelor: 27 iulie 2018, orele 14.30. 
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – Drumul Carelor, str. Calea 
București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500. 
 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt precizate în Ghidul Solicitantului 
aferent Măsurii 19.2_6.1/2B -„Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri“, disponibil în format 
electronic pe site-ul www.drumulcarelor.ro . 
 Informații suplimentare se pot obține de la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – Drumul 
Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500, telefon/fax: 0248.666.280, 
e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com . 
 Disponibilitatea unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente Măsurii  - 
potențialii beneficiari pot consulta Ghidul Solicitantului, anexele/documentele suport, în format tipărit, la 
sediul Asociației GAL Drumul Carelor. 
 
* Art. 2 (1) n -„tânăr fermier“ înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii 
cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată 
într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.  
 
NOTA BENE!  
 Facem precizarea că pentru selecția proiectelor vor fi avute în vedere cerințele de conformitate și 
eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul 
www.drumulcarelor.ro și a prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală, cu respectarea criteriilor de selecție 
și a documentelor conexe stabilite de GAL Drumul Carelor prin prezentul Apel. 
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mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com
http://www.drumulcarelor.ro/

