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Topoloveni, 27 octombrie 2014 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru  

Măsura 421 - „ Implementarea proiectelor de cooperare“ - Sesiunea a II - a/2014  

 

 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală - DRUMUL CARELOR, parteneriat public – privat care 

reuneşte următoarele localităţi: 

- Beleţi – Negreşti, Bogaţi, Boteni, Boţeşti, Davideşti, Hârtieşti, Leordeni, Priboieni, Stâlpeni, 

Topoloveni, Vultureşti – Judeţul Argeş 

- Hulubeşti – Judeţul Dâmboviţa 

  În contextul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa 4 – LEADER, având ca obiectiv 

general sprijinirea creării şi funcţionării iniţiativelor de dezvoltare locală;  

 
ANUNŢĂ  

prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru  

Măsura 421 - „ Implementarea proiectelor de cooperare“ - Sesiunea a II - a/2014  
   

   

 
Data lansării Apelului de selecţie:                                          08 august 2014, ora 08.30. 
Data limită de depunere a proiectelor:            14 noiembrie 2014, ora 12.00. 

 

  Consiliul Director al GAL Drumul Carelor a aprobat, în data 24 de octombrie 2014, 

prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru Măsura 421 - „Implementarea proiectelor de 

cooperare“ – Sesiunea a II – a/2014 până în data de 14 noiembrie 2014, ora 12.00 !!! Astfel, cea de-a 

doua sesiune de cereri de proiecte pentru această Măsură se desfăşoară în perioada 08 august 2014 – 14 

noiembrie 2014. 

  Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 14 noiembrie 2014, ora 12.00. Numărul 

de referinţă ale sesiunii cererii de proiecte este 421 – 02/14/08.08.2014. Apelul de selecţie lansat sub 

numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 421 – 02/14/08.08.2014 este avizat sub numărul 

AG/799/06.08.2014 şi a fost prelungit, inițial, până în data de 29 septembrie 2014, prelungire avizată sub 

numărul AG/929/28.08.2014. Ulterior GALDC a solicitat o a doua prelungire a Apelului de selecție până la 

data de 31 octombrie 2014, prelungire avizată sub numărul AG/1111/19.09.2014. 

 

Precizăm că toate celelalte prevederi ale Apelului de Selecţie rămân neschimbate. 
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Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL 

CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, zilnic, de luni până vineri, în 

intervalul orar 08.30-16.30, exceptând data limită de depunere (14 noiembrie 2014), când depunerea se va 

face în intervalul orar 08.30-12.00. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii sunt precizate în Ghidul 

solicitantului aferent Măsurii, disponibil în format electronic pe site-urile www.apdrp.ro, precum şi în 

Apelul de selecţie disponibil pe site-ul www.drumulcarelor.ro. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – 

DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, telefon/fax: 

0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.30 – 16.30. 
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