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Anunț publicat in data de 20.12.2019

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE NR.3/2019 
PENTRU MĂSURĂ M3/2B - INSTALARE TANAR FERMIER

In data de 10.12.2019, Asociația G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA a anuntat lansarea apelului de 
selecție nr. 3/2019, pentru Măsură M3/2B - Instalare tanar fermier in perioada 10.12.2019 - 
20.12.2019.

Prin prezenta, Asociația G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA anunța prelungirea apelului de selecție 
nr.3/2019 pentru Măsură M3/2B - Instalare tanar fermier cu 26 de zile calendaristice, 
prelungire aprobata prin Decizia Consiliului Director nr. 779/20.12.2019. In acest sens, 
proiectele se vor depune pana la data limita 15.01.2020 la sediul GAL CETATEA TAMASIDAVA 
din localitatea Tamasi, județul Bacau, in clădirea Primăriei comunei Tamasi, in fiecare zi 
lucratoare, in intervalul orar 8.00 -16.00.

Beneficiarii eligibili: Tanarul fermier in conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din 
R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic sef al exploatatiei agricole. Conform art. 2 
din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tanar fermier" inseamna o persoana cu varsta de pana la 
40 de ani* la momentul depunerii cererii, care deține competentele si calificările 
profesionale adecvate si care se Stabilește pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca 
sef al respectivei exploatatii.

*40 de ani inclusiv (pana cel mult cu o zi inainte de a împlini 41 de ani)

Fondurile disponibile pentru măsură lansate si suma maxima nerambursabila care 
poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare.

Fondul disponibil pentru măsură lansata este de 80.000,00* euro iar suma maxima 
nerambursabila/proiect este de:
• 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO;
• 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 SO.

*Fondul total alocat măsurii, conform planului de finanțare din strategia GAL, este de 
700.000,00 euro, din care 80.000,00 euro sunt alocați măsurii in cadrul sesiunii curente 
(apel de selecție Nr. 3/2019).

Prelungirea apelului de selecție nr. 3/2019 pentru Măsură M3/2B - Instalare tanar fermier va 
determina in consecința prelungirea termenelor limita de anunțare a rezultatelor, după cum 
urmeaza:

- Evaluarea conformității, eligibilității si a criteriilor de selecție se realizează in 
maxim 30 zile lucratoare de la data finalizării apelului de selecție in curs, respectiv 
pana la data 27.02.2020.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare 
Rurala este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale PNDR 
este finanțat de Uniunea Europeana si Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.



Raportul de evaluare se întocmește in maxim 5 zile lucratoare de la întocmirea 
fiselor de evaluare a conformității, eligibilității si criteriilor de selecție, respectiv 
pana la data 05.03.2020. Raportul de evaluare se publica atat la sediul GAL, cat si 
pe pagina web a GAL.

- Raportul de selecție se întocmește si se publica la sediul GAL si pe pagina web a 
GAL in maxim 15 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare, 
respectiv pana la data 26.03.2020.

- In maxim 5 zile lucratoare de publicarea raportului de selecție se vor transmite 
solicitantilor notificări cu privire la rezultatul procesului de evaluare si selecției, 
respectiv pana la data 02.04.2020.

Toate celelalte prevederi ale apeluluiului de selecție nr. 3/2019 pentru Măsură M3/2B 
Instalare tanar fermier se pastreaza.

Pentru informații suplimentare, ne puteti contacta in fiecare zi lucratoare, de la 8.00-16.00, la 
sediul GAL CETATEA TAMASIDAVA din localitatea Tamasi, județul Bacau, in clădirea Primăriei 
comunei Tamasi, la numerele de telefon 0745.301.388 Dontu Veronica - Reprezentant legal 
sau la adresa de e-mail: galcetateatamasidava@gmail. corn.

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


