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A N U N Ţ 
 privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor – sesiunea a II – a  

pentru Măsura 413-22 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în  valoare a moştenirii rurale“ 

 
 Asociația Grupul de Acţiune Locală - DRUMUL CARELOR, prin Consiliul Director, vă 
informează că sesiunea a II - a de depunere a proiectelor aferente Măsurii 413-22 -„Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale“ , având ca termen de depunere data de 16 octombrie 
2013, ora 12.00  se prelungește până în data de 25 octombrie 2013, ora 12.00 !!! 
 Astfel, cea de-a doua sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 413-22 - „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale“,  se desfăşoară în perioada 21 august 2013 –  25 octombrie 
2013. 
 Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 25 octombrie 2013, ora 12.00. 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 413-22 – 02/13/21.08.2013. 
 
 Precizăm că toate celelalte prevederi ale Apelului de Selecţie lansat în data de 21 august 
2013 rămân neschimbate. 
 
 Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii  sunt precizate în Ghidul 
solicitantului aferent Măsurii 413-22 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale“ disponibil în 
format electronic pe site-ul www.apdrp.ro,  precum şi 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. 
 
 
 

http://www.apdrp.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com

