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AA  PP  EE  LL          DD  EE        SS  EE  LL  EE  CC  ȚȚ  II  EE        PP  RR  OO  II  EE  CC    TT  EE  

  
  

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 
Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 

-Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală- 
 
 

Data anunțului:  30.01.2018 

Nr. de referință al sesiunii:  11//  22001188  ––  MM66//22BB 

Măsura lansată: MM66//22BB  „„AAggrriiccuullttuurrăă  ccoommppeettiittiivvăă  pprriinn  rreeîînnnnooiirreeaa  ggeenneerraațțiiiilloorr  ddee  ffeerrmmiieerrii    ””  
 

Asociația G.A.L. DOBROGEA DE NORD TULCEA, în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru 
cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Dobrogea de Nord 
Tulcea”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru 
Măsura M6/2B „Agricultură competitivă prin reînnoirea generațiilor de fermieri”. 
 

Data lansării apelului de selecție : 31.01.2018 

Data limită de depunere a proiectelor: 31.03.2018 

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M6/2B sunt:  

Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se 

instalează ca unic șef al exploatației agricole;  

Persoana juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 

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.  

 

Exploatația trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

Exploatația este amplasată predominant (peste 50%) în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea;  

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

Exploatația este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;  

Exploatația este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul 

agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA. 

Teritoriul eligibil GAL Dobrogea de Nord Tulcea îl reprezintă teritoriul format din unitățile administrativ teritoriale 

Isaccea, Smârdan, I.C. Brătianu, Grindu, Greci, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Niculițel, Somova, Ceatalchioi, Pardina.  

 

N.B.! Exploatația agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de 

organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de 

Identificare și la ANSVSA în Registrul Exploatațiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru 

instalarea tinerilor fermieri. 
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Categoriile de solicitanți eligibili în cadrul măsurii M6/2B „Agricultură competitivă prin reînnoirea 

generațiilor de fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:  

persoană fizică înregistrată și autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare: o individual și independent, ca 

persoană fizică autorizată;  

o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;  

o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;  

asociat unic și administrator al unei societăți cu răspundere limitată – SRL, înființată în baza Legii 

nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

  asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăți cu răspundere 
limitată – SRL, înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea din sat Mineri, comuna 
Somova, strada Isaccei nr. 62, județul Tulcea, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 12.00.  

 
Alocare totală pe sesiune:  335522..667799,,7799  eeuurroo 

SSuummaa  mmaaxxiimmăă  nneerraammbbuurrssaabbiillăă  : Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de 

maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:  

 50.000 euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO  

 40.000 euro pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 29.999 SO  

VVaallooaarreeaa  mmaaxxiimmăă  eelliiggiibbiillăă  : este de: 

 50.000 euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO  

 40.000 euro pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 29.999 SO  

IInntteennssiittaatteeaa  sspprriijjiinnuulluuii  eessttee  ssttaabbiilliittăă  aassttffeell:  

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, 

astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;  

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de 

afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea 

contractului de finanțare.  

 
Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link 
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m6-2b-varianta-aprobata/ 
 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, 
trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M6/2B din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare 
la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL, la secțiunea dedicată 
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m6-2b-varianta-aprobata/  
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Precizăm că informații  detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 
elaborat de GAL pentru măsura respectivă, la secțiunea dedicată http://galdntulcea.ro/ghidul-
masuriianexele-m6-2b-varianta-aprobata/ 
GAL Dobrogea de Nord Tulcea asigură disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a 
informațiilor detaliate aferente măsurii lansate. 

  

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Sediu Administrativ: AAssoocciiaațțiiaa  GGAALL  DDOOBBRROOGGEEAA  DDEE  NNOORRDD    TTUULLCCEEAA 
Sat Mineri, comuna Somova, str. Isaccei nr. 62,  județul Tulcea 
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,  
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro  
www.galdntulcea.ro 

 
 

GAL Dobrogea de Nord Tulcea vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 09.00 și 12.00 pentru a vă 
acorda informații privind modalitățile de accesare a măsurilor de finanțare din cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locala GAL Dobrogea de Nord Tulcea, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările 
dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL. 
Experții GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informație necesară în 
demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. 
Experții GAL Dobrogea de Nord Tulcea nu vor acorda consultanță privind realizarea proiectului. 
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