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Data publicării 04.2014 
ANUNȚ 

Prelungire a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 41 – 112 
“INSTALAREA TINERILOR FERMIERI” 

 
Vă informăm că, în conformitate cu Decizia Consiliului Director al Asociației GAL Confluențe Nordice, 

termenul limită de depunere a proiectelor pentru Măsura 41 – 112 se prelungește până la data de 30 Aprilie 
2014, orele 1400.  

Astfel, cea de a patra sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 41 – 112 se desfășoară în 
perioada 19 Martie 2014 – 30 Aprilie 2014.  
1.Tipurile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile în cadrul Măsurii 112 - ”Instalarea 
tinerilor fermieri” sunt: 

▪ Persoană fizică; 
▪ Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările 

ulterioare: 

 Individual și independent, ca persoană fizică autorizată; 

 Ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 
▪ Asociat și administrator unic al unei societăți cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza 

Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare). 
2.Fondul disponibil nerambursabil pentru M41-112  care poate fi acordat pentru finanțarea 
proiectelor prin GAL Confluențe Nordice este 332.000 EURO, iar valoarea maximă nerambursabilă pe 
proiect de 40.000 EURO. 

- Sprijinul pentru instalare este de 12.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu 
dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 
4.000 Euro/1 UDE dar nu va putea depăşi 40.000 Euro/exploataţie.  

 Valoarea totală maximă a unui proiect: 40.000 euro  
3. Data lansării apelului de selecţie: 19.03.2014 
4.Data limita de depunere a proiectelor: 30.04.2014 
5. Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M41 – 112/04/19.03.2014. 
6.Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL 
- Confluenţe Nordice, Oraş Gura Humorului, Strada Locotenent V. Marceanu, Nr. 22 Judeţul Suceava , 
la  secretariatul GAL - Confluenţe Nordice,  de luni până vineri inclusiv, în intervalul orar 10.00 – 14.00,  
în perioada: 19.03.2014 – 30.04.2014. 
7. Procedura de selecție este afișată pe site-ul www.gal.confluentenordice.ro precum și la sediul GAL 
Confluențe Nordice. 
8. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: Anunţarea rezultatelor evaluării 
pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după data aprobării Raportului 
de Selecţie Final de către Comitetul de Selecţie al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Confluențe 
Nordice, prin afişarea Raportului de Selecţie Final la sediul GAL, pe site, şi prin notificarea solicitanţilor. 
9. Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 112 sunt cuprinse în “Ghidul 
Solicitantului” disponibil pe site-urile www.apdrp.ro și www.gal.confluentenordice.ro sau distribuit 
gratuit la sediul GAL. Informaţiile sunt disponibile atât în variantă electronică (CD/DVD) cât şi pe 
suport tipărit. Pentru informaţii suplimentare, Asociaţia  GAL Confluenţe Nordice vă pune la dispoziţie 
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un Birou de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, în intervalul orar 1000-1400, la sediul din 
Orașul Gura Humorului, Strada Locotenent Viorel Marceanu, Nr. 22, Judeţul Suceava.  
Ne puteţi contacta la numărul de telefon – 0230.252.105, sau scrie pe e-mail: 
galconfluentenordice@gmail.com, web site: www.gal.confluentenordice.ro. 
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