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Topoloveni, 18 noiembrie 2013 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

privind redeschiderea sesiunii de depunere de proiecte pentru  

Măsura 411-21 – „Modernizarea exploataţiilor agricole“ 

 
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  

redeschiderea sesiunii de depunere de proiecte pentru  

Măsura 411-21 - „Modernizarea exploataţiilor agricole“ 

 
Data lansării apelului de selecţie:                    19 noiembrie 2013, ora 08.30. 

Data limită de depunere a proiectelor:            20 decembrie 2013, ora 12.00. 

 

        Beneficiari eligibili 

 Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform 

PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole, a căror 

exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, şi care este 

înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol: 

 
 Persoană fizică (dacă se angajează să se autorizeze) 
  Persoana fizică autorizată  
  Întreprinderi individuale  
  Întreprinderi familiale  
  Societate în nume colectiv  
  Societate în comandită simplă  
  Societate pe acţiuni  
  Societate în comandită pe acţiuni  
  Societate cu răspundere limitată  
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  Societate comercială cu capital privat  
  Societate agricolă  
  Societate cooperativă agricolă  
  Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005  
  Cooperativă agricolă  

(înfiinţate conform prevederilor legale în vigoare, cu modificărileşi completările ulterioare) 

Fondul disponibil alocat în cadrul aceastei sesiuni: 266.595 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 200.000 euro. 

Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect:   5.000 euro. 
 

 Documentele justificative care însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în Ghidul 

solicitantului aferent Măsurii 411-21 - „Modernizarea exploataţiilor agricole“, disponibil în format 

electronic pe site-ul www.apdrp.ro - Versiunea 10 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, 

împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012. 
 

 Solicitantul finanţării nerambursabile trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului aferent Măsurii 411-21 - „Modernizarea 

exploataţiilor agricole“ – disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro, - Versiunea 10 a 

Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din 

noiembrie 2012. Facem precizarea că pentru selecţia proiectelor se vor utiliza criteriile evidenţiate 

prin apelul de selecţie. Pentru detalii accesaţi secţiunea „Apeluri de selecţie“ disponibilă pe site-ul 

www.drumulcarelor.ro.  
 

            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.  
 

 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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