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Comunicat de presă 

GAL Podisul de Nord al Barladului anunţă lansarea în perioada 21 mai – 30 mai 2014 
lansarea celei de a doua sesiuni de depunere a proiectelor pe anul 2014 pentru masura 

M41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri” 
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GALPNB din sat Bira, 
comuna Bira, judetul Neamt cod postal 617030, la secretariatul GALPNB, de luni pana sambata inclusiv in 
intervalul orar  9,00 – 18,00 in perioada 21.05.2014 –  30.05.2014. 
Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție sunt: 
Fondurile pentru MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  sunt de 92.000 euro; Suma maximă 
nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 40.000 
euro. Suma minima a unui proiect este 12.000 de euro  (o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de          
6 UDE). Intensitatea ajutorului public: 100%. 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului: conform Apel 
de selectie varianta detaliata postat pe site-ul www.galpnb.ro si afisat si disponibil pe CD la sediul GALPNB din 
sat Bira Comuna Bira judetul Neamt. 
Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: conform Apel de selectie 
varianta detaliata postat pe site-ul www.galpnb.ro  si afisat si disponibil pe CD la sediul GALPNB din sat Bira 
Comuna Bira judetul Neamt 
Procedura de selectie aplicată de Comitetul de Selectie al GALPNB (descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul 
acordat pentru fiecare criteriu): conform Apel de selectie varianta detaliata  postat pe site-ul www.galpnb.ro si 
afisat si disponibil pe CD la sediul GALPNB din sat Bira Comuna Bira judetul Neamt si conform Procedura de 
selectie proprie a GALPNB (versiunea 03) postata pe site-ul www.galpnb.ro 
Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie: Raport de selectie final postat pe site-ul 
www.galpnb.ro , notificarea cu confirmare de primire a beneficiarilor. In termen de 15 zile lucratoare de la data 
limita de depunere a proiectelor, după încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a 
contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de selecție al GALPNB va întocmi un Raport de selecție intermediar în 
care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și 
numele solicitanților. Acest raport de selectie intermediar va fi facut public prin mijloacele descrise mai sus, dupa 
care, GALPNB va intocmi un Raport de selectie final in care, dupa caz, vor fi evidențiate proiectele declarate 
selectate în urma soluționării contestațiilor. GALPNB va publica Raportul de selecție final prin afisare la sediul 
GALPNB, prin postare pe site-ul www.galpnb.ro si prin notificare cu confirmare de primire din partea 
beneficiarilor. 
Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI 
aferent fiecarei măsuri  din cadrul PNDR, sunt disponibile în format electronic pe site-urile www.apdrp.ro şi 
www.galpnb.ro, respectiv pe suport electronic şi pe suport tipărit la sediul GAL " Podisul de Nord al Barladului ". 
Datele de contact ale GALPNB unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Asociatia  “GAL Podisul de Nord al 
Barladului” judetul Neamt si Iasi - sediu: sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt, cod postal 617030;  
www.galpnb.ro ; e-mail: galpnb@yahoo.ro   Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 930 
Alte informatii referitoare la procedura de selectie proprie GALPNB: conform Apel de selectie varianta detaliata 
postat pe site-ul www.galpnb.ro si afisat si disponibil pe CD la sediul GALPNB din sat Bira Comuna Bira judetul 
Neamt 


