
 
 

APEL DE SELECȚIE 

Măsura M2/2B -  „Tineri fermieri și ferme mici” 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M2/2B) - 02/17-24.11.2017 

Data lansării apelului de selecție: 23.10.2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 24.11.2017 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Proiectele se vor depune la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, în incinta Casei de Cultură 

(parter), de luni până vineri, în intervalul orar 8.30 – 12.30. 

Beneficiari eligibili: 

 

 Pentru componenta TINERI FERMIERI: 

 Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:  

1. individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;  

2. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;  

3. 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, 

(exploatații agricole cuprinse între 8.000 și 50.000 SO). 

 

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

 Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 50.000 SO;  

 Exploatația agricolă trebuie să fie localizată în teritoriul GAL Asociația Transilvană Brașov Nord, mai 

exact: Orașul Rupea și comunele Apața, Augustin, Bunești, Cața, Hoghiz, Homorod, Jibert, Măieruș, 

Ormeniș, Racoș, Ticuș, Ungra; 

 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;  

 Sediul și punctul de lucru ale solicitantului sunt pe teritoriul GAL ATBN; 

 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă 

pentru accesarea sprijinului cu cel mult 24 luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul 

măsurii M2/2B, în  Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul 

exploatațiilor – ANSVSA;  

 
 Pentru componenta FERME MICI: 

 Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare:  

1. ca persoană fizică autorizată;  

2. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;  

3. ca întreprindere familială;  

 Societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în 

baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:  

1. asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;  

2. asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. 

În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite 

controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de Finanțare. 

 



 
Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:  

 are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 - 7.999 S.O.;  

 exploatația agricolă trebuie să fie localizată în teritoriul GAL Asociația Transilvană Brașov Nord, 

mai exact: Orașul Rupea și comunele Apața, Augustin, Bunești, Cața, Hoghiz, Homorod, Jibert, 

Măieruș, Ormeniș, Racoș, Ticuș, Ungra; 

 este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;  

 sediul și punctul de lucru ale solicitantului sunt pe teritoriul GAL ATBN; 

 este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru 

accesarea sprijinului cu cel puțin 6 luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul măsurii 

M2/2B, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – 

ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul Agricol. 

 
Atenție! Nu sunt eligibile persoanele fizice neautorizate. 

 

Fondul nerambursabil total disponibil: 294.000,00 euro  

Sprijinul nerambursabil va fi de: 

- 15.000 de euro pentru FERME MICI (4.000 SO – 7.999 SO);; 

- 40.000 de euro pentru TINERI FERMIERI (8.000 SO - 29.999 SO); 

- 50.000 de euro pentru TINERI FERMIERI (30.000 SO – 50.000 SO). 

Intensitatea sprijinului: sprijin forfetar - 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 
 

 

 

Date de contact:  

Magdalena Dinu – evaluator proiecte, telefon: 0784/298863, e-mail: magda.dinu@galatbn.ro; 

Daniel Postu – animator, telefon: 0784/298865, e-mail: daniel.postu@galatbn.ro;  

Mădălina Cristea-Ioan – evaluator proiecte: 0784298868, e-mail: madalina.cristea-ioan@galatbn.ro;  

Cristina Mircea – Manager GAL, telefon: 0784/298864, e-mail: cristina.mircea@galatbn.ro; 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe 

site-ul www.galatbn.ro, la secțiunea Apeluri de proiecte/Măsura M2/2B. La sediul GAL ATBN din orașul Rupea, 

str. Republicii nr. 124, este disponibilă versiunea pe suport tipărit a ghidului solicitantului.  
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