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APEL DE SELECTIE  

Masura 41.1.112 “Instalarea tinerilor fermieri”  

Nr. ref. sesiune : 7/ 15.12-29.12.2014 
 

Data lansarii apelului de selectie: 15.12.2014 

Masura 41.1.112 “Instalarea tinerilor fermieri” 

Tipurile de beneficiari eligibili sunt cei mentionati in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 112- Versiunea 06 din mai 2012, 

postat pe www.afir.madr.ro si pe www.galbanatvest.ro 
 

Fondul disponibil:  55.388 Euro 
 

Suma maxima eligibila a unui proiect 40.000 Euro  
 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 41.1.112 este de 40.000 

Euro  
 

Data si ora limita de depunere a proiectelor: 29.12.2014, ora 16
00 

Locul şi intervalul orar in care se pot depune proiectele: 

Proiectele se pot depune de luni pana vineri , in intervalul orar 09
00

 – 16
00

, la secretariatul GAL din orasul Jimbolia, str. Stefan 

cel Mare, nr.9.                                           
 

Solicitantul finantarii trebuie sa respecte conditiile de conformitate si eligibilitate asa cum sunt ele mentionate in Ghidul 

Solicitantului aferent Masurii 41.1.112 “Instalarea tinerilor fermieri”, Versiunea 06 din mai 2012, postat pe 

www.afir.madr.ro si pe www.galbanatvest.ro sau poate fi ridicat de la sediul GAL in varianta tiparita sau pe suport electronic 

(CD/DVD). Rezultatele vor fi afisate la sediul GAL si vor fi postate pe site-ul GAL www.galbanatvest.ro dupa etapa de evaluare 

si rezolvare a contestatiilor. Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarii si selectiei conform Regulament 

de organizare si functionare al Comitetului de Selectie si al Comisiei de Contestatii din cadrul Asociatiei “Grup de Actiune 

Locala „Banat-Vest” Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari, beneficiarilor si publicului general, Asociatia “Grup de 

Actiune Locala  Banat-Vest” pune la dispozitia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk care sa raspunda nevoilor de 

informare asupra posibilitatilor de finantare si a modului de accesare a finantarii precum si in ceea ce priveste implementarea 

proiectelor. Puteti transmite intrebarile si solicitarile dumneavoastra de luni pana vineri intre orele 09
00

-14
00

, la Tel/Fax: 0040 

256 360 078, precum si pe adresa de email: hepldeskgalbanatvest@yahoo.ro 

Toate formularele necesare elaborarii proiectului, al caror format este elaborat de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor 

Rurale (AFIR) pot fi consultate si descărcate direct de pe pagina de internet - www.afir.madr.ro  
 

Informatiile detaliate aferente masurii sunt disponibile in varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit si 

se pot solicita la sediul GAL 
 

Datele de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: 

Asociatia “Grup de Actiune Locala Banat-Vest”,  orasul Jimbolia, Str. Stefan cel Mare, nr.9, 305400, Timis, ROMANIA 

Tel/Fax: 004 0256 360078, e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro,  

Web: www.galbanatvest.ro, Persoana de contact: Gorgan Ionela Lidia - Manager GAL, tel: 0725 522 931.  


