
 

 

Formular APEL DE SELECTIE- Varianta simplificata 

ANUNT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECTIE NR. 5 IN CADRUL 

GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA BARAGANUL DE SUD EST , AFERENT “(M4/ 

2B) SPRIJIN FORFETAR PENTRU INSTALARE DE TINERI FERMIERI”,  

Data lansarii apelului de selectie – 28 iunie 2019 ora 10:00 

Masura lansata prin apelul de selectie –cu tipurile de beneficiari eligibili 

“(M4/ 2B) Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri”,  

Beneficiarii sunt: 

Tineri fermieri, (persoană fizică înregistrată și autorizată)  în conformitate cu definiția prevăzută 

la art.2 din R( UE) nr 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole, pentru 

fermele cuprinse între  8000-50000 SO, care desfășoară activitatea principală  în sectorul sectorul 

cultură mare/ legumicol/pomicultură/ creșterea albinelor 

FONDURILE DISPONIBILE , aferente “(M4/ 2B) Sprijin forfetar pentru instalare de 

tineri fermieri”, sunt in valoare  de 40.000 euro, 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata  40.000  euro 

Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele 

 Proiectele se vor depune pana la data limita 31 iulie 2019 ora 16:00  la sediul GAL din 

comuna Stefan cel Mare, strada Scolii nr 32A judetul Calarasi  , de luni- vineri in intervalul 

orar 10-16. 

Atentie! Daca pana la data limita, 31 iulie, se va depasi pragul de 200% a valorii alocate pe 

sesiune, apelul de selectie se va inchide. 

 Informatii detaliate privind accesarea și derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL pentru masura  “(M4/ 2B) Sprijin forfetar pentru instalare 

de tineri fermieri”, care se poate descarca de pe pagina de internet GAL . 

www.baraganse.ro  

1. Solicitantii pot obtine informatii suplimentare astfel : 

 

- La sediul GAL , din comuna Stefan cel Mare,  Strada Scolii nr 32 A. , in intervalul orar 

9-17 

- Prin posta electronica la  e-mail la adresa : galbaraganse@baraganse.ro 

http://www.baraganse.ro/
mailto:galbaraganse@baraganse.ro


 

 

- La telefonul :   0744 667 492 – Mandrutescu Vlad, 

                        0754 812 329 – Nicola Daniel, 

                        0744 539 132 – Mitulescu Alexandru 

                        0737 444 714 -  Manea Cornel Rudolf 

 

- LA  SEDIUL GAL EXISTA  PE SUPORT TIPARIT A INFORMATII DETALIATE 

AFERENTE  “(M4/ 2B) Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri” 


